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Urząd Patentowy PRL na podstawie art. 33 i art. 78 ustawy z dnia 19 pddzlerni:ka 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. PRL Nr 43, poz. 272) dokonuje ogłoszenia w "Biuletynie Unędu Patentowego"
o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych. Ogłoszenia o zgłoszeniach drukowane w "Biuletynie"

~~ są .. w.iukładzie klasowym według symboli
Urzędu Patentowego PRL .z dnia 21 XII 1972 r.

Int. Cl• i zgodnie z § 26 ust. 4 zarządzenia Prezesa
w sprawie ochrony wy;nalazków i wzorów użytkowych
(MP z 1973 r. nr l, poz. 4) zawierają następujące dane:
- oznaczenie klasy i podklasy według symboli III edycji międzynarodowej klasyfikacji patentowej, tj.
Int. Cl1 ,
- numer·-zgb:JI!Izenia wynalazku lub wzo~u użytkowego,
-datę. zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego,
- ~ :i kraj uprzedniego pierwszeństwa oraz numer zgłos.zenia dokonanego za granicą lub oz.naczenie
}\'ystawy - jeżeli zastrzeżono pier·wszeństwo,
..._, imię i nazwisko lub nazwę zgłaszającego,
- miejs.ce zamiesUt<lnia lub siedzi~ oraz kraj zgłaszającego,
- imię, i nazwisko wynalazcy (wynalaz.ców),
- tytu~ wynalazku lub wzoru użytkowego,
- skrót opisu wynalazku lub wzoru użytkowego wraz z figurą rysunku najlepiej obrazującą wynalazek lub wzór użytkowy,
- liczbę zastrzeżeń.
Po wykazie zgłoszeń w układzie klasowym według symboli Int. Cl.l podaje się wykaz zgłoszeń opubli-

kowanych w danym numerze w

układzie

numerowym.

*

*

*

Ogłoszenia dotyczące zgłoszeń o udzielenie patentów tymczasowych zostały OZinaczone literą T za
zgłoszenia . Jeżeli po dniu takiego ogłoszenia zostanie złoż-ony wniosek o udzielenie patentu
.(-art. 26, tfst. 3 u:o.w). - urząd Patentowy ogłasza o wniosku w "Wiadomościach Urzędu Pa·t entowego".

numerem

Od dnia qgłoszenia o zgłoszeniu wynalazku lub
.1) łapoz.ńać się ze wskazanym opisem wynalazku

wzo.ru użytkowego, osoby trzecie mogą:
lub wzoru użytkowego, zastrzeżeniami patentowymi
' l'u'b ochronnymi i rysunkami oraz sporządzić z nich odpisy:
2} w terininie sześciu miesięcy - nadsyłać do Urzędu Patentowego swoje uwagi co do istnienia przeszkód uniemożliwiających udzielenie patentu (prawa ochronnego).
Odpowiednio uzasa<inione pod wzgl~em faktycznym (dokumentacja dowodowa) i praW!Ilym uwagi
należy nadsyłać w dwóch egzemplarzach pod adresem: Urząd Patentowy PRL 00-950 Wan;zawa, skr.
poczt. 203, Al. Niepodległości 188.
InfMmuje się, że odbitki kserograficZIIle dokumentów wym1enionych w pkt. 1 można zamawiać
w Urzędzie Patentowym, przy czym w zamówieniu należy:
a) podać numer "Biuletynu Urzędu Patentowego", w którym dokonano ogłoszenia o zgłoszeniu oraz numer stronicy,
b) wskazać numer zgłoszenia, klasę patentową i tyt-uł wynalazku lub wzoru uży.tkowego.

Urząd

Patentowy podaJe do

wiadomoteł

konta w NBP

1. Urząd Patentowy PRL NBP V O/M w Warszawie
konto: 1052-2583-222 cz. M dz. 81 rozdz. 9111 1 77 - opłaty zw!Jizane

2.

Urząd

z rejestracją 1 ochronil wynalazków,
wzorów uytkowych, wzorów zdobnlczych, znaków towarowych;
opłaty za llkargi 1 odwołania.
Patentowy PRL, Centralny Ośrodek Informacji Patentowej - NBP V 0/M w Warszawie

konto: 1052-2583-222 cz. 54 dz. 77 rozdz. 7811
§ 43 - wpłaty z tytułu ~rzedaey wydawnictw,
§ 44 - wpłaty za usługi pollgraflczne 1 mlkrofllmowe.
3. Urząd Patentowy PRL - NBP V O/M w Warszawie konto: 1052-21183-138-32 -

wpłaty

za powolante

bl.egłego.

Egzempiane pojed~neze można nabywa6 w Urzędzie PatentowYm PRL - Centralny Ośrodek
Informacji Patentowej, Al. Niepodległości 188, skr. poczt. 203, 00-950 Warszawa
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Nr 12-13 (27 4-275) Rok XII

Ogłoszenia

o zgłoszonych w Polsce

I. Wynalazkach do opatentowania
n. :Wzorach użytkowych do ochrony

•

I. W Y N A L A Z KI
DzJał

A
PODSTAWOWE POTRZEBY LUDZKIE
·P. 239333

AOlB

Przelnysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Folska (Janusz Kaczana.rek).

Poznań

Trójkąt do zawieszania maszyn rolniczych,
zwłaszcza przetrząsaczo-zgrabiarek kołowych
na trzypunktowym układzie zawieszenia ciągnika

W rozwiązaniu według wynalazku siły poziome działające na trójkąt są przenoszone tylko p.rzez dolne
czopy zawieszenia, a zawiasowe (p(}łąCizerui.e punktu
górne~o ,przenosi tylko siły (pionowe.
Trójkąt ma wysięgnik (l) stanowiący całość z poprzeczmą belką (2) zaopatr,zoną w czopy (3) do zawie:Szenia na dolnych cięgłach ciągnika, ,przy czym
wysięgn4k (l) jest ,połączony ze stojakiem (5) za pomocą zawiasu ze swoTZniem (4), a stojak (5) ma otwór (6) stanowiący górny punkt łączenia z cięgłem
ciągnika. Ponadto stojak (5) ma uchwyt (7) dla sprę

żyn (8) połączonych z wy;słęgnikiem (1). Wysięgndk (l)
i stojak (5) są połączone łąCUlikiezą (9) z podłużnym
otworem (10), prrzez który jest pr.zetknięty sworzeń
(11), pr;zy czym ląC'1111dk (9) ma obrotową ·zapadkę (12)
zamocowaną w taki sposób, że w położeniu blokują
(2 m·strzeżenia)
cym opie.ra się o sworzeń (11).

P.239304

A01D

Modułowy

01.12.1982

przyrztrd rotacyjny

Prze<imi.otem wyoolazku jest morluklwy pi'IZy;rz.ąd
wtacyjny z górnym przeniesieniem ~du zwłaszcza
do koszenia traw i roślin niskołodygowych.
Wynalazek rozwiązuje . zagaJdnienie opracowania
takiej konstrukcji przyrządu rotacyjnego ·która umoż
liwi zwielokrotnienie uzyskiwanej dotychczas maksymalnej szerokości pokosu.
Modułowy przy.rząd rotacyjny ma bełki tnące (l i
2), im;óre zawieszone są liniowo obok siebie poprZEli'.
na sztywriym
układy dźwi~owo-~ężynowe (3)
w
dźwigarze (4). Sztywny dźwigar (4) wyposażony
dwa pionowe wspomki (5) zakońc.zone hakami (8)
zawieszo.ny jest zawiasowo na wsporniku agregują- ·
cym (7) mającym w swej dolnej części dwa rozstawione ucha w kształcie litery " L" zaś w górnej częś
ci dwa wysięgniki zakończone zaczą>ami. Na szt:t:wnym dźwigarze (4) zamocowane są !Przekładnie lc.ą
towe (11 i 12) napędzając e pionowe bębny wirują
ce (13).
Przekładnie kątowe (11 ;i 12) połąc.zone są z wałem sprzęgającym (14) zawierającym koło pasowe (15)
napędzające
przekładni paspwej (16). Drugie koło
(11) umieszcwne jest na wale (18) ułożyskoW<I!nym w
ramie (19) podwozia sarnojezdnego stanowiącego oś
obrotu wspornika a.gregującego (7). Belki tnące (l i
2) stY:kają się swymi sąsiadującymi końcami poprzez
zderzaki (26 i 27) d połączone są .sprężyną naciągową
(4 zastrzeżenia)
(28).

.....1.11.1982

13.06.1982 - Międzynarodowe
Targi Poznańskie (nr 44/54)

Pierwszeństwo:

Kombinat Maszy;n Rolniczych "Agromet", Po:unań
ska Fabryka Maszyn Zniwnych, Poa:n.ań, Folska (Jerzy Kozierski, Romuald Grzebiela, Henryk Kamiński,
Edward K.tim, Jerzy Pińczak).

A01F
A23B
Zgłoszecle

P. 239223
dodatkowe do

~szenia llir'

25.11.11181

P. 23e5110
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Polska Akademia Nauk Lnstytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Kraków, Folska (Jerzy Wojci.echows:kli).
Urządzenie do katalitycznego obniżania stężenia
tlenu w magazynach płodów ogrodniczych i rolnych

Wynalazek

r()związuje
.z agadnienie op;racowania
umożliwiającego szybkie obtnii?.enie temperatury w układzie reakcji, w p.rzy;padku jej gwał
townego wzrostu i utr.zyma.n.ia stałych qptymalnych
waa-unków te.rmkmych procesu dla stosowanego zło
ża katalizatora.
U:r:ządu.eni.e według wynalazku ma układ regulujący optymalną temperatUTę reakcji dla danego zło
ża kaitalizatora, •W którym regu~owaną ;iJ.ość zimnego
gazu z kom.wy prz.echowalniczej, tłoy:cy- się be.z;pośre<:hni\l do układu reakcji, przy czym .strumień

rozwiązania

PATENTOWEGO
Urządzenie do usuwania etylenu z komór przechowalniczych owoców, na drodze kata'litycznego spal.and.a, pracujące pnzy zamkniętej cyrkulacji gazu
pr.ze;z urządzJenie, składa się z dwóch reaktoo'ów (l)
i (2) połącz.onych kolektorem (3), weWIIlą·trz których
na perfwowrunych dennicach znajdują .się w~twy
lkatałi:zatora katalityc.mego dopalania etylenu, warstwy nośnika słabo przewodzącego ciepło, na 'p rzykład ceramicznego, graniczące z warstwami nośnika
do:bnze przewodzącego ciepło, na przykład warstwami
wiórek metalowych. Kolek-tor (3) połąarony jest przewod.e m (19) ze spi,ralną częścią (20) oraz zaworem (21)
beZJPOŚirednio z komorą przechowalni (12).
(l za<Strz.eienie)

mn-

n.ego gazu zasysamy jest z komory (14) przewodem
(22) przy o-twartym zaworze (23) do kolektora (3)
podczas cy klu tłoczenia, względnie dmuchawą (24)
przewodem (22) przez. zawór (23) do kolektora (3)
podczas cyklu ssama.
(l z.astrzeże!Il'ie)

AOIK

P. 236146

26.04.1982

Ateliers et Chan~iers de La Manche, Paryż, Franc ja (Olivier de la Roche Kerandraon, Paul Reg..T'ld.er).
Urządzenie

do

łowienia

ryb

Wynałazek
rozwiązuje
zag31dnienie o.pra~owania
p.ro.stej i niezawodnej konstrukcji Ul':U\dzenia, umoż1iwiającej wydłużone i rów:nocz.e,s ne zanurzenie duż.ej
ilości haczyków rozłożonych na znacmym odcinku

ffiOrril.a .
Urzą-dzenie

do łowienia ryb mające taklę wyoposaw linę główną zamkniętą w pętlę , do której są
zamocowane linki z haczykami oraz niesiony przez
łódź zespół napędowy takli, według wynalazku charakteryzuje się tym, że ma .również przy;rzą-d podwodny (28), przeznaczony do ciągnięcia pr;zez łódź (2) za
pośrednictwem takli. Przyrząd podwodny ma deflektor (31) do hamowania jego posuwanna się do przodu i krąż.ek (9) napiJnający taklę.
(26 rzaSJtrzeżeń)
roną

AOIF
A23B

"

P. 239224

25.11 .1982

Polska Akademia Nauk, Instytut Katalizy !i Fizykochemii PowJerzchni, Kraków, Polska {J~y Wojciechowski, Jer.zy Haber, Zygmunt Gozdziewicz, Edward Lange).
. , ...,..,::~:

Urządzenie

do usuwania etylenu
z komór przechowalniczych owoców
W ynala.zek

rozwiązuje

urządrz.enda cechującego
łania

s-ię

zagadnienie
dużą

i niskim pob()rem energii.
/ JQ.

opracowania
dzia-

skutec.z.nością

lł

-~

AOIK

P. 236147

26.Q4.1982

Ateliers et Chaontiers de La Manche, Paryż, Francja (Jean Paul Chrurbonn.ier, Paul RegJnier).
Sposób
oraz

połowów tuńczyka

i podobnych ryb
do .połowów tuńczyka
i podobnych ryb

urządzenie

Celem wynala.zku jest skrócenie czasu, ()tmiżenie
kosztów i zwiększenie skutecmości połowów.
Sposób połowów tuńczyka i opo<łobnych ;ryb za polffiocą •s ieci otaczającej pewną .strefę, którą mistępnie
zamyka się polega na tym, że przed wmiejscowieniem
sieci w strefie mo;rza umies-zaza się ,tratwę, mającą
pewną ni.eprzezroczysto.ść, a sieć rozmieszc.za się po
mobserwowamiu wystarczającego nagromacl.zenJ.a się
ryb pod tratwą.
UI"ządzenrl.e do połowów tuńczyka i podobnych ryb
zawiera tratwę (201) mającą ~ętki !Pierścień pływa
jący (202), otaczający sieć (203) !Illającą wabik-i, oraz
nie,prze~Zroczystą folię gumową.
Cylill1-drycZIIla sieć
(211) jest utrzymywana w stanie zwiiilliętym pod pierścieniem podczas fazy oczekiwanria, w której
ryby
gromadzą •się pod tratwą. NastEWn:ie ro'ZIWija się sieć
(211) i zamyka się jej otwór <lolny przez rz.aciśnięcie
szmura.
(21 zastrzeżeń)

BlULETY.N"
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jący (3), który z kolei sprzężony .i sterowany jest
timpulsowo członem zegarowym (4).
lJikla.d jest :z abudowany w wo®szcze}inej obUidowie
wypełnionej medium, korzystlllie olejem .silikonowym:
W!Stęga akustyczna .zamyka się w ;paśmie od 175
_d o 7000 Hz i ma :równomierność :rzędu 4 dB. Przetwornik (l) zawti.era układ elementów ceramicz.n.ych
'
!korzystnie tY{Pu BaTiOa.
Zespół sytnehron izują cy (3) zawiera człon pamięcio
wy w postaci (płytki magnetycznej z dołąc:zonym czło
(4 :z:a.strzeżenia)
nem czytając ym.

22.11.1982

P. 239153

AOlK

(nr

P. 244989 T

U.ndwersytet
Kryc:Mowski).

Gdański ,

Gdańsk ,

Sposób i

(Janusz

urządze.ruia
a~tywnego

rozwiązuje

zagadnienie o.praoowaNa
hydroakustyczmego .prze:z;nac.z onego do
skupiania ryb w przemysłowym proce-

Sie .połowo wym.
Blektroakustyczriy przetwo.rnilt (l) jest 1połą.czony
~ szerokopa,smowym wzmacniaczem (2), ąprzężonym
1 sterowam.ym przez zespół pamięciowt>·~synchronizu-

do kontrolowanego

odżywiania

kontrolowanerozwiązuje zagadnienie
odżywiania rośl•in użytkowych orarz :iJntensytf,i.ką.cji

Wynalazek
~o

1ch upraw.
. Srod~k według wynalazku charakteryzuję się tym,
ze zaw.1 era w wodnym roztworze lub zawiesinie:
a) w ilości 0,1 do 80% mieszaniny anikrt>elementów
w ~PQstaci łroTniPleksów ich soli, kitóra zawiera c~
5 • 10-4% bor u 1 • 10-a%
na~mruiej 5 • I0- 3% cynku
miedz.i., l · l0-3% magnezu', 1 • l0-3% żela~ i 1 • 10-1% stlib-telnie rovdrob.nimlej siarki.
b) w ilości 0,01 do 25% kwas 2-chloroetanofosfonowy lub jego estry lub -s ole oraz
c) w ilości 1,0 do 20% mocznik.
. Roś.LiJny _traktuje .się środkiem w pewnym etapie
1ch ITOZJWOJ U , w fazie we.g etatywnej, równocześ.n.i.e lub
przed zabie·g iem chemicznym podaljąc nawóz azotowy. i pr~prowadzając ea.bieg gr;zY'bobójczy, jeżeli
to_ Jest ~ząda.ne zwti.ększając liczbę roślin w UJprawae, poda Jąc nawóz azotowy w :kilku porcjach i stosując inne zabiegi technologic2)ne ZWliększające sku(10 zastrzeżeń)
teczność środka.

P. 240689

AOlN

22.02.1982 {nr 05080/82)

Pierwszeństwo:

21.02.1983
W. Brytania

Wheatley Cheroical Company Limited, .South ~ir
by, Pontefract, Wielka Brytania (Selvyn Everest-Todd).

U rządzenie hydroakustyczne
. Wy~k

środek

Węgry.

roślin użytkowych

07.12.1983
Folska

19.02.1982 - Węgry
·Pif 517/82; 2415/82)

Budalt)esti Vegy:ilmiivek, Budapeszt,

Sposób oświetlenia pomieszczeń dla drobiu
i urządzenie do stosowania tt~go sposobu

AOlK
GOl S

18.02.1983

Plierwszeństwo:

Anna Wójcik, Ryszard Wójcik, Habdlli.n. k/Konstancina, Folska (Anna Wójcik, Ry~zar:d Wójcik).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opraoowania
takiego oświetlen;ia pomieszcze-ń dla drobiu które w
optyrna.liny sposób .za,spakajałoby potrzeby fizjologdczne drobiu ora:z pozytywnie Wipływało na IPI'zytro·St i
·
niosność kur.
Sposób polega na tym, że naturalnym iPromienio-.
wani.em słoneez.ny m lub pochocLzącym ze sztuc.mych
pól elektrycmych oświetla się sufit pomies.zcz.enia i
przebywaj~o boczne partie ścian , powyżej s-trefy
rua drobiu, iPIZY c.z ym stosuje .się światło o· widmie
charakteryzującym ·się falarod o długości od 280 do
700 il'llanornetrów, modyf.ikowanym w ten sposób że
fale o długości od 500 do 700 nanometirów mają 1,27 krotnie większe natężenie od fal o długości od
280-500 nanometrów.
Urz.ądizenie do st.lOsowania sposobu charakteryzuje
się tym, że oprawy laffiiP sodowych zainstalowanych
na ścianie okiennej pomieszczenia oraz jego otwory
okienne wyposażone są w odbłyśniikli. :kierujące promieniowanie świetln e na sufit i biOcme ściany -p omieszczenia powyżej .str.e fy przebywania drobiu, przy
czym na oprawach źródeł światła i w otworach okiennych zainstalowane są filtry barwne ogra.ruicrzające
barwę fioletową i fioletowo...,J'}Jiebieską ~wiatła na kooraz
.poinaJrańc.wwej
rzyść barwy zielonej, żółtej,
(2 zastrzeżenia)
czerwonej.

P. 240661

AOlN

Srodek do regulowania wzrostu roślin
Wynalazek ro związuj e zagadnienie umożliw.ienia
zaa»obiegania przedwczesnemu wy,p uszczaniu pędów
-przez ziemrui.aki . .
ś-rodek według wynalazku .zawierający obojętny
substancję
noś nik lub rozcieńczalnik o.raz CZYinną
ci:arakteryzupe ~ę. tym, że jako czynną -substancję za~
w1era co na]mrueJ je den podstawion,y naftalen inny
(12 zast~żeń)
nrl.ż 1,4- i 1,6-dwumet ylon:aftalen.

P. 241177

AOlN
Pierwszeństwo:

25.03.1982 (•n r 08850/82)

24.03.1983
W. Brytania

Shell Intemationale Re·s earch Maatschappij B.V.,
Haga, Holandia.
Kompozycja szkodnikobójcza o powolnym uwalnianiu
oraz szkodnikobójczy przybór,
jego wytwarzanie i użycie
Kompozycja szkodndkobójoza o powoLnym ~walnia
on.:iu składa się z. jednorodnej mieszaniny a) stałej

BIULETYN
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polimerycznej
substancji wielkoc,ząstecz.kowej, b)
.kk:>ntaiktowego środka sz.kodnikobójcze.g o dzlialającego
przeciw .stawono·g om i c) składn!ika działającego jako
nośnd:k kontaktowego .środka sz.kodnikobójczego, niez.godnego ze stałą ·polimerycw.ą substancją wielkocząsteczkową. Powyższa kio~z.ycja sz!wdndbokójcza
:zmajduje zastosowanie dla bydła i irmych ·zwiemąt
domowych w formie obroży luib kolczyka.
( 16 ~Za-strzeżeń)

PATENTOWEGO
~tórym Y o.znacza atom chlorowca, 111iższą grupę Clllkilową , niższą grupę allroksylową lu'b g,rupę n.Ltrową,
zaś n o:zmacza liczbę O, l Lub 2; fo.rmaldehyd; ninhy-

dryn:a; fluoreskamillla lub tlenek mezytylu.
(21 za;strzeżeń)
P. 241602

AOIN
Pierwszeństwo:

RFN

26.04.1982 -

22.04.1983
(nr

P 32 16 301.0)

Schering AG; Bergkamen, RFN, Berlin Zachodnll.

P. 241455

AOIN
Pierwszeństwo:

11.04.1983

12.04.1982 - St. Zjedn. Am.
(nr 367754)
03.03.1983 - St. Zjedn. Aan.
(;nr 469898)

E. I. du Porut de Nemours and Cornpany Wihning-

ton, St. Zjedn. Ameryki

'

Mieszanina szkodnikobójcza.
Wynalazek 'I"Oz.wiązuje zagadnienie opracowania
mieszaniny szkodnikobójczej karbaminial!lów i syntetyoonych piretroidów, zmodyfik:owanej prrz.ez dodatek Oik>reślonych stabiJ.izator6w zapo.biegających racemiz.acji rpixetroidu do mmej szkodnik:obójc.zo c,zynnej postaci, znajdującej zastosowanie jalko środek do
zwalczania szkodników rolniczych. ·
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Srodek biobójczy i sposób wytwarzania nowych
1,2,4-triazol-1-ilopropionitryli
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania środ
ka biobójozego, zwłaszcza o działaniu gJrZybobójc~Z;ym,
zaw1e .. ającego jako substancję czynną nowe 1,2;1-triazol-1-ilopropionitryle.
Srodek według wy:nalaz:ku za1wiera jako substancję
czynną co najllln'iej jeden nowy 1,2,4-triazol-l-ilOIPfoIPionitryl o ogólnym w,zorze l, w 'którym R o~cza
a 'r omatyczny rodnik węgławodorowy ewentuaLnie jedno- lub wielok!rotn ie, jednakowo lub lfóimie podstawiony chlorowcem, ii'Odnikiem alkilowym o 1-4 atomach węgla , grupą alkoksylową o 1-4 atomach
węgla, gmpę alkilotio o 1-4 atomach węgla, grupę
trójfluo,rometyłową lub grupę nitrową, a R1 oz.n.acza
rod!l1iik alkilowy o 1-10 atomach węgla, rodnik alkenyłowy o 3-8 atomach węgla, rodnik alkinylo,w y o
3-8 atomach węgla lub rodnik fenyloalkilowy ewe n- ·
tua1rui:e jedno- lub wielokirotnie, jednakowo lub róż
nie podstawiony chlorowcem, grupę alkilo-wą o l-4
atomach węgla, grupę alkoksylową o 1-4 atomach
węgla, g:rupę alkilotio o 1-4 a tomach węgla , grupę
trójfluorometylową lub grupę nitrową , i/lub zawiera
sól addycyjną tego związku z kwasem n.ieoxganri.cz'nym lub organicznym.
~posób wytwarzania nowych 1,2,4-tv.i.a::z.ol-1-ilopropionlitryli o WIZOrze l, w którym R i R!' mają wyżej
podlalile znaczenie, oraz ich soli addycyjnych z kwa·s ami nieorganicz.nymi lub organic:z.nymi, polega na
t y m, że w obecności rozpuszczalnika i ewentualni{, w
otecności zasady 1,2,4-triazol o wrwrze 5 lub jego
zwiaLek z metalem alkalicznym poddaj..:: się reakcji
ze ;:z;wiąz.k<iem o ogólnym wzorze 2, w którym R.! i R
llllają wyżej podane zm.aczenie, a Y oznaC<Za atom chlorowca, albo ewentualnie w boc:z.nym łańcuchu chlorow-'!owany rodnik alk!ilosulfonyloksylowy lub a:rylosulionyloksylowy.
·
(64 ~strzeżenia)

O- R1

R-C- cH 2-N/ ~

'--=N

1

WZC'JR 3

WZÓR

CN

5

W:Hr 1
Mieszanina szkodn'lrlkobójcza :insektycydu karbaminowego i roz.d:zrielonego lub cz.ęściowo xo:zdzielonego
syntetycznego piretroidu o wzo~ l, w którym R
oznacza atom wodoru lub grupę cyjanową, R 1 0'1lilacza ewentualnie podstawioną grupę alkilocyklo!propylową, oalkenylocyklopropylową lub .aryloalkilową, RZ
oznacza atom wodoru lub fluoru, zaś X oznacza atom
węgla lub az.otu, charakteryzuje się tym, że zawiera
dodatek 1-20% wagowych, w przelim.en.iu na · w~ę
karbominianiu, stabilizatora wybranego z grupy; w
której skład wchodzą bellWOdniki o wrorze 2, w k óryrn R 3 i R' n~iezalei.nd.e od siehie o.znaczają grupę
alkilową zawierającą 1-4 atomy
węgla,
fenylawą
albo :f.enylową podstawioną co najmniej jednym atomem chlorowca, niższą grupą alkilową, ll1!iższą grupą a.lk.<oksylową lub grupą .nitrową, ~e R3 i
R' razem WIZięte oznaczają grupę alkilOIWą zawierającą 2-5 atomów węgla, grupę alkenylową zawierającą 2-4 atomów węgla, grupę o wwr:Lf! 3 i.uh grupę u wzorze 4, w których Y oznacza atom chlorowca; niższą gr;upę alkilową, llliższą grupę ałkoksylową
lub ~upę nitrową, n oznacza liczb~ O, l lub 2, zaś
m oz.nac.za liczb(: O lub l; iz.ocyjani.any o wzorrre
R•-N=C=O, w którym R 5 oz.nacza ~pę alkilową
o l~ atomach węgla lub grupę o ~rui! 5, w

0-R,
l
R- C- CHcY
l
CN
JIY:Hr 2
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~
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P. 2392ł8

25.11.1982

"Społem" CZSS Zakład Badawczy Przemysłu Piekalrsiltiego w Wamzawie Od.d:z.ial w Bydgoszczy, Byd-
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gosz.cz, Polska (Kar/j,mierz Sadkiewicz Stefan Zaborow.sk~, Zdizisław Wasielewsk.i).
'
Sluza. wsadowa stosowana zwłaszcza do pieców
dla próbnych wypieków laboratoryjnych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie mmiej.sz.eni.a
strat cieplnych komory :pieca.
Sluza wsadowa składa się z obudowy (3), zasuw
przednich (4), zasuw tylnych (8) orae przegubowych
łopat. Zasu·w y pmednie (4) i tyLne (8) wyJpO.saż<me są
w uchwyty, zabe2lpieezające kończyny przed popare:emem.
(l zast.rzeżenlie)
'l

PATENTOWEGO

5

~ jarzma •koot!l€ leżąc p:nzy
gnbJJebqwych a twonząc •połączenie pomię
~Y s:zlkie·latem ·głqwy a pasem •gnibdeOOiwym Oddziela
s1ę po '()ltwor.zen.iu jam 1Sikl1Z€Uowych 'p r.zez pr.ze<:dęcile
pr:zesmY!ku! a nas~tępmde g.łowę dclciąga się od tułiOIW'ia
w połozemu odg1ętym do gr.ZJbietu. (l ·zastr:reż.e.nde)

Sa>osÓii •polega .na tym,

()bu

łuik!~h

A22C

P. 239250

25.11.1982

linsty;tut M.a:;zYJ!1 SpW;yrwczyc h, Warszawa

(Mll!r~ Bra!J.1icz, Wiesława Woźniak).

Po-!Sika
'

Sposób produkcji marszczonych osłonek białkowych

·. Celem. wynal~ jest. uzy51kauie optymall!leglo pozwmu w1lgotnosci osłonki białkowej.
SP:O.sob pdleg.a na tym, że ·do ·osronlki w jowolinym
etapie ,pr<>c·esu pnodukcyjnego wprowadza s ~ę znanym
s,posobe.rn, zn<l!ny ;śnod€1k plastyf.i,k!ujący :ii/lub mieszarunę IZlnam.ych ś:rodlków h ydrofHo·wych , i/lulb mieszaninę :zmarr1ych ,środków hydmf•i•l owych, i/lru:b mieszarrll:nę
poc?~~yc ~. tych z~ązków, w ilośc i ~umarycZI!1ej nie
mnile<JSZJ 1nn Z 28% wagowych, lkJQrrz.ys,t nie KJid 35 do 45%
wagowych na 100% wagowych osłonki. (l zastrzeżen ie)

P. 239354

A21C

02.12.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mas~yn i UIT!Ządzeń
r 1·::t·twórstwa Zbożowo-Paszuwego Spcnnasz" Bydgoszcz, Folska (Bolesław Tubiszewslcl).
'

Urządzenie

do

załadowywania

chleba

Wynalazek rozw:iązuje zagadnienie ~racowania
konstrukcji urządzenia zap€wtniającej o.:r;ientację ;pozycji chleba do pojemnika i zapro~amowanie iloś
ci e'• .ieba w pojemniku oraz elimin ' I JąCe! gniecenie
chleba w .pojelllill!iku.
U,r,ządzenie do załadowywania chleba, zwłaszcza trzonowego, do pojemników z tWO!T'Zywa sztucmego skła
da się z transportera taśmowego do podawania chleba, zespołu orien<tującego i wrzutowego oraz transportera do podaiWania pojemników. Zespół orientujący
jest wyposażony w obrotnię (2) zakońcumą blachą
sputlową ~7) pochyloną ,od <]::30° d, poziomu . Przez
blachę spa•dową (7) przenika tra;ru;porler palcowy, który transportuje chleb w pozycji bocznej jak róWllllie.ż
dokonuje ,podziału chleba na ilość wstępalie zaprogramowaną .
(3 za.strzeżenia)
•

3

5

P. 239207

A22C

.

24.11.1982

N()Tldi,scher MalSiChil!lwbau Rud. Baalder GmbH+CO
KG, Lub~, RepuWilka Federa:l!na Nillni~ .
Sposób

ogła.wi.a.nia

ryb

Celem wym.alaz.k,u je5rt · ilJWięlmzerri.e ru;yrs.lw mrif)Sia
rY'bieg\0 d1a 51p0życia przez ludz4.

A23N
CI 3D

P. 239364

02.12.1982

Ośmdek Badawczo-iRazwojowy Maszyn dla
PrzetJw~mtw.a Płodów Riolnych, .I1lesze.w, P.olslka (KrY's.tyna
K~rwowSika, Stanisław Przybyłowic:z, Hen;rY'k Ichas,
Michał Kru·ber.ka, Wa1demaT NaWtroCikii, Marda Bo;r-

k!oWSka, J<musz ·B erdiO!WSik:Ji).
Układ

do ekstrakcji soków oraz sposób ekstrakcji
soków metodą dyfuzji ciągłej

Wynalazek iT'ozwiąZiuje ·zagadinJienJie z.aJpWinieni.a peł
:rJ€go odzySI~u oolru o ddbTej jakiości i czystości miJkrobiologiC.mJ.ej także IZ SIUII"qwców 1[JT.Z€'jreałych i składo
wanych.
Układ składa się z myjek bębnowy·c h
.lcrajałruic
drclQW•n iiC, dyiu:rora !lrorytowego, Wt1Ządzeń 'traooporto~
wych, ro.zdz..ielczy•ch d oz:b~011nli.lków, tworzących kom.pJ.~wy, uniwel'IS'ailiny ciąg technic:z.no-technolog·i!Cmy
p~e~'Olly na tr.zy zasadnic.ze zespoły: :zespół pn yję
cta, my·cia i obróbki wstępnej, mający tr.zy odgałęZ!Le
tni.a dlostos·o wane •do obiró>blki. posJZCzegól!nych g rup ·S'U•rowców, p rzy czy;m odgałęzienie :dla :owoców Ziianllkorwych i wanzyrw ma •ezęś'Cdowo ,z róimicowane el.emenlt;y
składowe, 7lS,Pół eks:bmkcji s;dlru li jego ·obróbki d LJespół obróbki wytłoków. Zespoły te, jak i poszczególne
ur.ząd2lenia, czy gJT11..lpy urządreń rpołącrztli.YJt' są .,ys>tememem przenooniJków t.aśmtQWych (6, 9, 23, 27, 32) i śłi
makowych (13) d 'J)Od.Ino.śni:Jków s.z.c.zebelkowych (<l 7
:ro, 33).
, •
Sposób ekstrailocji s-oków wedł;ug wynala:z:lw polega
•na tY'm, że IIJII'O!Ce>·Qwi 1dyfu:z;ji ciągłej ;poddaje się OWIOce ziaornkCYW'IE!, jagodowe d .pestkowe oraz warzywa ko- '
nzeniowe sflds.ując 7ll"ÓżnJi.(:.ow<ll!1ą obróbkę wstępną poszcJZegÓilnYJch gruiiJ S!UOOWców: OW<>ce ziannkowe i warzywa, ·~orz.eniowe IPO :pr:zesortowa;niu umyciu poddaje
się 'qperaJcjli ikrojeni.a na plastry o gcr"U~boścJ · 2-6 mm,
kor.z ystniie o !POWierzchni fa•liistej , owoce jagodowe po

U RZĘDU
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przesortowaniu :i umyciu poddaje s i ę operacji blams.wwania ·w temperatu.rz.e 80--95°C ,przez c.za.s 30--60
s pr.zy ,użydu pą~ry .wodnej, na:bornias-t oWIQCe IPes"tkiO'We
po prZJesontowarutu i urnycdu poddaje się na,jpderw QPetracj.i drelowania dla UiS'lllllioęcia pes·~k, a następnie rozdral:m:iainJiJa do wj.elJI.rości c·ząstek (/J 5--15 mm. Talk
,p.nzyg,~owame sumoWICe ,pod·dJaije &ię ,p rocespw.i ekstrakcja w .tempera,turze 45° do 70°C ;przy pomocy wody
pas.t eryrowanej :pr.z€;pływa'jącej w ;prreciwtPrądzJi.e do
.n .rohu s unoweta rw czasie 1-1,5 •gJOdiZJilny. · Wyekstrahowany Sturowioec odwadlnia só.ę prZiez prasowanie, a wy1tbok.i ja~() Jeden z ,pnodu.któw finalnY'ch pu-zekaz;uje
do .zag>OSpood3ir.owania. Pozys!klłlny OOk ja:k!o od.nugd p.ro- ·
dUlk:t f~nalny .po oczySIZIC.zentu ną Siicde ,p rzekazywany
jest d1o maga•z ynowarllia łulb dal'ls:zej obróbki. Nato'm iast anomaty będące trzecim produktem finalnym
po Sllwndensowanillu i odptrowaooeniu sy;s.temem ·rYJnilen
ko1eiktorujących S!Chładzame są diO .temperatury .poniżej
20°C li ,prz·e kazywane ido WY'ironz.ys.tania jaklo sikładniLk
dodawamy do wyelks.brahowaneg,o soku. (10 .za:strzeiJeń)

A47B

P. 243369

T

10.08.1983

A1k>Cl!demia R·oLnioza, Plozriań, f\011ska (Lech Kapica,
Adam BilS:kli).
Sposób wy·t warza.n ia r a m tapicerskich

WYJnalarelk roo;w:iązruje zagadlnienie wy.kOIIl.ywanLa
ram :z materiałów dlrewnopochodnych o ·-n iskich
wslka:ź:ntiJka•ch wytrzyma~tC~Iciowych, pr:zy .zachowaniu
wymagwnych p'a:rametrów rwytr.zyma.łośdiOWych ramy.
Sposób .p olega lila tYJm, ~- ram~aki w ,postacd. płasko
prasowany·c h płyt dreWinQPQChiOdnych ustawia się
,płlł!sZiczyllnami prasowamymi (l) ,pToo1lqpadle względem
płaszc.zY'zny .ranny, a naJStępnie na ,u;twor.zoną konstrukcję szJklie1etową nakłll!da się obustronnie focmatkę
płyty pilśniowej (3 ) Iub imlll<
ej dDewtnQpochOICinej i mocuje się ją IZ tą llmnstru/klcją n!ieroz.łąc:znie.
(l
'/~,.---- -

zastrz,eżenie)
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P. 240387

A47H

Hanna
narska).

Młynams:ka,

.są ·:określone - odlegbości pomiędzy przesuwanyani zaczeparoi.

Na .zaJaZe;pach (2) :zawiesZJon a jest firanka, sztora lU!b
(4), lk!tórej górna 'krrawędź połączon:a jest z
elementern ,SIP'fęży:s.tYJm (5), 'Mól'egiO OOiks.zmłcerne powodiUje, iJe ~górna :kira~Wędź fd!ran~, s.ztory lub zasłony
pr.zyjmuj1e kształt liiniJi failiils:te}. Osiągnięcie. taJk.ieg'O
kis.z:tałtu
jest uła twiiOne .pT.zez odipowied-ni dcmór
ks.:z:tał.tu IZac~ (2) i właśdrwe ogtram:iezenie · możlii
wości kh obnotu •WIZiględem ich osi :p:iKmowej.
zasłona

(2 zastrzeżenda)

A47L

P. 239306

30.1 1.1 982

Za:kłady
Zmechanizlowaoogo Sprzętu Domowego
"P.redorn-·Zelmer", Rzeszów, PiolS/ka .(Janusz Zarz.yclki,
Stan~laJw B.ilk, Zenon Pie1lr1Uszka).

Ssawko-szczotka do odkurzacza

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania konstmu:klcji s•saW:k·o-:s:zc.wtkd pozwalającej użytkowni'kowi
na szy'blkie dokcmarne wyboru p.racy ;pmez szcz,otki l'u b
płytę ssawmą.

Ssawlklo-szcZJOtka

siklada!jąca 5-ię

z 'kor;pusu

(1),

który

w górnej częśJCi po db.u stronach otwomu ssawnego (2),
ma •g Jniaroa (3) dla ,p rzyds.ków mechainfuzJmu ,podnoszenia .i opuSIZCIZ.aJruia s.zc:zotlk:i oraz oprawy sZICZJdtkli (1 4 )
z .li.stwami SZ<CWtiklawYJffi.i (15, 16) i pły.ty ssawnej (20)
z ·dlWUil'<YWiirowym 1k1anałem ssawnym (25, 31), w której
lkanał

(31 ) jest z.aaniknięty od 'l>Urony ,J<,rarwęd.zi bocznych (23), a 'kaRał (25) jesi •otw.arty od jej naroży (27),
chara!kteTYJZIU je się <tym, ile ma mecha~n.izm pqdnos.z.enliia
i tO!PUs.ZJC.z .ania SiZC.zJotkli, !który stwnowią wewnętrzne
e1ementy ;p<IlZYJC1siku aeweg.o i 1praweg.o (6, 7) .zao_pat;r:zone n a swYJCh ·końca!ch w otwory (8), w :kltórych umieszc,z,cmy jest łąc-z.nliik (9) z -usadllonyani na 1ndm obtnotowo
dźwi,g<niami (10), UimilesZICzonymi rw gniazdach .kslzitał
towych (12), wytkonanyuh w gór:nej powierzchni (1 3)
Q,pra.wy :SZJC:ZJO~ki (14). il?>onadto ss.aw.kJO-s.zczotka odznacza s i ę tym, że płyta ssawna (20) o kształcie trapezu
ma od IS'1iflony dłu:ż.sa.ego lbdk.u (22) i .bocwych ,k;rawę
dzi (23) dwa występy :prrooowe (24), :a otwa.11ty kanał
ssawny (25 ) o zm~ennych WYJIDuarach od strony występów ipi1ofHowych (24) lbiegnlie po łukach (26) pnzec'hiodząc w ;natroża (27), będące wycinlmmi 'kół wyiSitę
pów (24).
(7 .zastrzeżeń)

..!../

T

02.02.1983

WaDszawa , Polsk:a (Halllna

Mły

U r ządz enie

do zaw ieszania, układania w fałdy
i przesuwania firan ek , sztor · i z asłon

Ur.ządZJE~mJiJe s 1 kłada się z ,p nowa·dln:icy (1), w którelj
umies:zozone są zac:Ziepy (2). Pomięd.zy zaczepami
U!ITI.'i.esZJC!ZJOno elementy 'SIPrężYJSte (3), !których odldziały
wani·e .siłtowe z zac,zepaJmi (2) poWiodiuje, . że .zachowane

2

3

6

FIG.

A61B

J.

P. 239503

14.12.1.982

Miejs·kri. Zespół E1mnainic.zno-Adm~nistracyjny
P olska (Mie czysław Gug ulski).

SzJkół ,

Kęty,

Antygraw i't acy jny przyrząd do korygowania postaWY
· WYJnlłlla:zie'k
Doz;\Vdą•w'je
zagadnienie
~onstm'J«:ji przyrz.ą.du
umo;ż;liwiaj ącej

o,pracowania
d ok onYJWaniie

B ~ LET YN U R ZĘDU

pomiamu e1ongacji i lirorekcji slkolioz oraz pomiaru
Wlznos,tu w .pozyc-ji s.roj~ce'j d siedzącej.
P.r.zynąd S:kłada Slię z podstawy (l) ze statywem (2),
w ~tórym umiesiZClWIIla jes~t SUIWiliJwie !kolumna (4) z podziaŁką (5) wyce<:howaną w centymetrach. U góry do
:kolUIIl1ny (4) zamocowany jest :piiCmowo płas:Jm:Wlnik (6)
z na,nliesioną mildrrnetrową pod.Uałiką (7), do :kltórego
umocowana j.est ;prze:suwu1!ie na ruchornych rolkach
pozioma he]Jm (9) z.a~ w pcndomą ,płytJkę (10),
bol€'c (11), blokującą Ślrub~ i "WISikaźnli.k (14). RóW!Il<OI1egle dJO ,płaJSlrown:Hm (6) pr12:ymocmvany jest kątor.vnli.k
(15) maJją.cy

naniesioną

mHimetrową

UJmieszcroną

•n a tej !Same j

wysokośd

na

płookiow.nliiku

podz.iałlkę

j1alk

(16),

7

wyciąg

suchy ze świeżyJCh liści Aloe arborescens Mili.
w !LIIOS.ci 0,5- 5 CIZęśdi wagowych roz,p uszczony w tmiesza~:hl.nie glicerolu i
wody des.tY'lowanej, w której
udlz:iał g1
1:icterolu jest rrzędlu 1~5 c:zęści wagowych,
zaś ·udzdał wady rzędru do 30 części wagowych.
(2 zastrzeżenia)

A61K

P . 240497

PierwsZJeńs:two:

10.02.1982 -

09.02.1983

RFN (nr P 3204551.4)

podiZJiałka (7)

(3 zas•tr zeżeni.a)

(6).

P ATENTOWEGO

-±---- - -- - _J]_

Boehrringer Lngelhei!m K G, Lngelheim (Rhei.n, Republiilka Fedlralna Niemiec).
Sposób w y twarzania preparatu farmace uty cznego
w post aci folii poliakrylanowej

Prz,edmiotem wynaliWJku jetst .~ób wybwa.r.z.;a.nia preparatu fa r maceutycznego w postaci folii poliakrylanowej, pd1egający ll1a tym, że la·t eks z. ik:Qpalimeru estrów
mety:JJowych i/lub ety,l owych kwas.u akiry1owego .i metakrylowegro o prz:ecię1mym ctię.ż.airze oząstec.tkowym
,01kiolo 800 000 Wipl"'W.atd:z.a · ·się raZJ€1lll z lecz.nkzą sub-stancją do organic:znegJo ·D~puszctzalniika lu:b mieszanill1Y rozpuszc~lmków, ;pr.wprowadiz.a w jednorodll1y
vozilwór, po c:zym wylewa d la otrzymanó.a folii i suISZY w temperaturze :polkojowej, l!'l1<łlksymamie w tempenatUinZJe, w.rze!'ltia roz;puse.cz;allnika lluib mlies.zaniny .rr.oztpUSZJC.zalnlików.
Wy1lwanzanie folii i:ijli()S<CJibem według wy111alazlku
przeprowad~ się ·W jednym etapie.
(4 zas.trreże:n:ia)

1__. -

A63H

P. 245729

K·rys'ty111a

MiOO.ZybŁoclka,

T

13.01.1984

Kielce, Folska (Krystyna

Między,błoc.ka) .

ASIK

P. 236330

Alkaderoda Medyc.zna,

T

Poznań,

Sposó·b ntrzymywa.nia

05.05.1982

Zestaw budowlany do

składania

domków

F olska (Anna Kodym).

maści

aloesowej

Przedmiotem ·WY1!1a1aiZJklu jest spooób otrzymywanfia

Celem wynalruJku jest .Q p.racowanie zestawu klocków
J 'trwałe lich łą,c:ZJelnie z zacho•UJZyslkaneg<O modelu hudowli

umożlttwiającyc h łatwe
waniem podcfuieństwa
d o }ej oryginału.

maśd aloooO'Wie j, 7JOOjdu,j ą,ce j zas·tosowa.nie w lecze1niu
zapalleń i ,us.zkod:zeń s.kóry. Wya1alazek roz:wiązuje m gaJClini.enie wytwaJrZJania maśctt ·a l0€1SJQWej o Z!Więlmz.o

nej

1trwałośe!i.

Do teUicery:ny w liiJ.ośloi 2~60 części rwagowytch lu b lanolliny bezwodnej w i1oŚJCi l 0------35 części wagowych
dodaje się wazelinę białą w i1oścd 15----60 c-zęści wag!Owych, a .następnie iPar.Umę ciekłą rw iltośd 1-15 czę
ścd wagowych, po czym do utw;orumetgo w ten sposólb

pod}o:ia .wp.row.adza się wyciąg s uchy re świe~ych liiśd
Aloe arborescens M ill. w ilości 0,5----6 części wago wych zaiWiiJelsalonych w śwtieilo destyliO!Wanej wodzie, w
ilości 10-30 azęŚIC.i wagowych.
Do a~kohdlu cety1lowego w thlooci 1-7 częśc!i. wagowych dodaje się !k;was stea~rya1owy w iltOŚCJ 3----9 c:zę
śd w a gowyc h , a następn ie ce:taK:eum w Hośc.i 3----11
c-zęści wagowych, :któ11e ;po sto~)li,eniu łąc:zy się z wodnym •I lomwor:em l anJJryl·osiarctZ.aillU rodlawego w ilood
0,5----2 ,części wagowyc h , rw wod.z.ie destY'liowa.ne j w Boś
ci 5----15 części w~ych, ,po czytrn wprowadza s~ę

W S:k ład zestawu budlow1anego wchodzą beleczki
•podsta wowe (la) z 'obustroll[)ie wykonanymi podcię
ciarod (2) zach odzącymi ll1Ja siebiie 'PT.ZY :pl101Sto;padłym
kh składanitu, elementy rpom01anlicze z podcięciami (2)
a1a s tl'lonite m·ontalż.OWlej oraz ełmea1ty wy:lrońezeniowe
(4a).

(2 zastrzeżerua)

BIULETYN URZE;DU PATENTOWEGO
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RO.żlNE PROCESY PRZEMYSŁOWE; TRANSPORT

BOID
Zakłady

ce",

04.01.1982

P. 234631

Maszyn Ceramicznych i :Kiamdionlki
Pol&ka (Jemz.y Dereń).

"Ziębi

Zdębice,

Sposób i

urządzenie

do destylacji cieczy

Sposób 1polega na tym , ile pary WY1dz.i.elone z wrzącej
cieczy w parownik1u S;pręża s.ię za pomocą turbiLny,
temp&atU!IY
nadając !parne tem,peraturę wyższą od
WJrz.ącej cieczy l parę tą ktieruje się na główny wymienlil.ii!k cfi€1Pła, odgtradza:jący s;pręi:oną i sk.raplającą
slię parę od ·wrzącej dec.zy. Na&tęp!I11e skr.opl01ną pa:rę
na głównym wymii.enndikJu ci~ła oc:liProwadz.a się ,p o
ściankach IPOmocnictZego ·wymiennika cie,pła, weWIIlą.'trz
.~tór·ego, w rkief'Ulllk;u pmed'WinY1ffi do ściekającego desty·latJU, .pfiZemies:zciZa s:ię ciecz :Pf'Zezmacwną do des·tylacjli·, a u;:z;upełnila:ją·cą uibyrtk.i (:d,ec.zy w;rz.ącej wewną•tr.z
pa:rown.Lka.
Urządzenie Wledłlug wynala:Ziku ma tUJI"bilnę (4) usytuowaną w wyloclie pary IZ paJr·O'Winiika (2) i napędzaną
silndikiem. P!ods.ta.wowa powierzchnia
zewnętrznym
styku [parownirka {2) z 'Wif.zącą cliec~zą jem utworzona
z główtnego wymiermika (6) cJi.e,pła yołączonego z p.omocnióym wy:-nienniki;em (7) ci.eipła,, który z lrole'i jest
za.il<lońc:zJOny przew!Oidem (12) łąciZąiCym g,o .z.e zbil01!1nikiem (1/ cieczy prnezn,aciZO!lej do desty!lac,ji. P<łlf'oWilllilk
(2) wraz .z ·twrlbimą (4) oraz pomocnlic.zy.m wymiermikli.em (1) depła są 10toozlone \VISpóUną,, terfniczmie izolliowaną obudJOwą (9) zalmńcrz.omą wy'l otem (10) destyLatu .
(2

f·u nkcyjne, takie zwłaszcza jak alkohole lub kwasy
kal'bOiksylowe.
Proces wstępnej modyfikacji prowadz.i się w tempeTaturze 150-300°C. Uzyskane spoS!)bem według wynalazku adsorbenty są szczególnie przydatne jaJiro
wypełnienia kolUIIlll1 chromatograficznych.
(l za•strzeżenie)

B01D

25.11.1982

P.239225

Polska Akademia Nauk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Kraków, PolSk,a 1(Jerzy Wojciechowskd, Jerzy Haber, Zygmunt Goździew:icz, Józef Buśko) .
Sposób utylizacji ciepła reakcji
katalitycznego dopalania gazów

Wj'll1.alazek rożwiązuje zagadnienie obniżenia kosztów eksploatacji reaJktora kataHtyc:zmego.
Sposób polega na upuszcza'Iliu części gorących gazów ze środkowej części złoża k.atalityc;zmego względ
nie, jeżeli złoże katalizatora podlli.elone jes·t na dwie
warstwy, z przestrzeni pomiędzy warstwami katalizatora i wykorzystaniu gorących gazów w utylizatorach ciep~a takich jak kotły parowe, podg·r zewacze
gorącej wody, suszar:iki, Jllece impre.g nacyjne i inne
urządzenlia, w których poJttzebne są gorące gazy.

.zas trzeżeniia)

{4

BOID

P. 239226

za-strzeżenia)

25.11.1982

Polska Akademia Nauk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni, Kraków, Folska (Jerzy Wojciechowski, Aleksa:nder Bubak, Józef Buśko, Jadwiga
Fo.rys, Leszek Michal ski, Elilbieta Pietrzyk, Włodzi
mierz Gajewski) .
Sposób regulowania temperatury
w reaktorach katalitycznego dopalania gazów

B01D

P. 239154

22.11.1982

Uniwersytet Marii CUJrie-Skłodow:skiej, Lublin,
Polska (Roman Leboda, Jadwiga Skubi·s zewska, Ewa·
ryst Mendyk, Dobiesław Nazimek).
Sposób otrzymywania adsorbentów
złt:..żonych krzemionkowo-węglowYch

o dowolnej strukturze PorowateJ

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie otrzymywania
adsorbentów złożonych krzemionkowo-węglowych o
dowolnej strukturze porowatej przez zwęglanie substancji organicznej, fizycznie związanej z powierzchnią
żelu .
Istotą sposobu według wynala~ku polega na tym, że
żel krzemio:nikowy przed procesem fizycznego wiązania
substancja organicznej, modyitikuje się .mieszaniną wody i substancji organicznej w stosunku objętościo
wym 1:5 - 5:1, stosując jako substancję organiczną.
rlwią'Zki zawierające w czą,steczkach aktywne grupy

Celem wynala·Zku było opracowanie niezawodnego
sposobu ~reg ulowania temperatury w reaktorach katalityczmego dopalanta gazów, w których stężenie
składników palnych w gazach odlotowych waha się
w •s zerokiej g;rarucy w trakcie trwania procesu. Sposób, w którym reakcja przebdega na ·stałym złożu katalizatora, ze zmianą kierllll1lkru przepływu oczyszczanych gazów, polega na tym, że po osią·gnięciu optymalnej temperatury reakcji w złożu 'katalia:atora, ref}uluje się temperaturę procesu przez częściowy upust
gorącego gazu ze środkowej części reaktora, wprowaśrodkową część
dzając czujl!li'k termometryczny w
aparatu i/lub złoże katalizatora, sprzężony z urządze..
1(1 ZIClstrzeżenie)
niem regulującyrm.

B01D

P. 239256

25.11.1982

Elektrownia ,.ł-aziska", Łaziska Górne, Polska (Klemens Scierski, Gustaw Grecnuta).
Filtr cieczy a

zwłaszcza

oleju

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
filtru mającego wy.soką .sprawność działania oraz nie
wymagającego obsługi w czasie eksploatacji.
Filtr składa się z piO!llowego, cylinidrycznego, zamkniętego od g(Ey pokrywą (3) zbiomika (1), w którym
na ob'W"Odowym, wewnętrznym występie (4) pokrywy
(3) zamocowana jest tkanilila filtracyjna (2) z nowego oplotu węży ~trażackich z włókien sztucznych bez
uszczelniacza o ~ednicy 'M!wnętrznej miornika, złą
czona u dołu, w postaci worka. Oiecz filtrowana do-

BIU~~TYN URZĘDU. P.A:r"ENTOWEGO -

prowadzana przez króciec dopływowy (5) wewriątrz
obwodowego występu (4) w pokrywie (3), przeplywa
od środka przez tkaninę filtracyjną (2:) na zewnątrz
i jest odprqwadzana z części cylindrycznej zbiornika
(l ·zastrzeżenie)
(l) przez !króciec odpływowy (6).

· ruchomym zrasza się zawiesiną mleka wapiennego o
stężeniu 1-20% tlen:Ifu wapniowego w roztworze, w
wyn_iJk.u czego pówstaJą trudnorozpuszczalne sole fluor. ku waJPniowego i siarczanu wapniowego oraz krzei( l za-strzeżenie)
mionka.

BOlJ

P. 241197

Pierwszeństwo:

27.03.1982

25.03.1983

-RFN (<nr P 3211423.0)

Karrena GmbH, Diisseldorf,
Niemiec.

R~publika

Federalna

Sposób miejscowego i rozległego wpływania
na reakcje chemiczne i/ albo fizyczne w a-t mosferze·
Wynalazek rozwiązuje za·g adnienie opracowania
stosunikowo taruiego sposobu umożliwiającego •s ystematycZll1ą ochronę zarówno ograliliczonych przestrzen.nie ja'k również . bardzo rozległych obszarów.
Sposób według wynalazku piOI].ega na tym, że przez
system złorony z kominów -i/ albo inlnych budowli o
znanej fUIIlkcji kominowej ~przy wykorzy;staniu przew atmosferze
pływów termicZll1ych i kinetyc:zmych
wproWiadza się ·Substall1.cje czynne w taik.iej ilości i w
ta!k.im !I'OZJdziałe przes-trzennym do atmosfery, że te
substancje czynne razem ze składnikami zawartymi
w atmosferze wywierają pożądany każdorazowo
wpływ.

BOlD
COIB

13.12.1982

P. 239514

Poldtechruka Lubel·s ka, Lublin, Polska {Tadeusi Janowski, Jan Wawszczak, Jerzy Adailllkiewicz, Zygmunt Kalemba).

(12

P. 242819 T

B02C
Zakłady

Energ,etyczne

Okręgu

a punkt ne~ralny (N) ·gwia~dy uzwojeń (l)
jest przez regulowany rezystor (•3 ) do zacisku zerowego (O) sieci zasilającej, a uzwojenie wtórne (2,) połącrone jest w otwau:ty trójkąt i połączone
z zaciskami ozonatora (4). Przy wy'konani'U uzwojeń
łączonych w trój.kąt na 111iSkie napięcie pomiędzy zaciski (a, b) uzwojenia wtórnego (2) a zaciski ozonatora
(4) przyłączony jest transformator podwyższający.
silającej,

(2 zastrzeżenia)

Wschodniego, Elek-

Skała, Marek Adamczyk, Roman Wenta, Zbigniew
Milewski, Bogdan Luśtyk).

przelotowy
kulowo-misowego

Wirujący pierścień

połączony

04.07.1983

trOIWIIlia "Kozienice", Swierże Górne; Folska (Adam

Wytwornica ozonu
Istotą wynalazku jest wytwomica ozonu, która skła
da się z trzech jednakowych tran:sfonnatorów jednofazowych, których uzwojeniia pierwotne (l) !pOłączone
są w ~.ia71dę i przyłąC7JOne do trójfazowej sieci za-

zastrzeżeń)

młyna

Wynalazek rozwią:?Juje .zagadnienie opracowania
takiej kollJStrukcji pierścienia .przelotowego, która bę
dzie powodować właściwe ułożenie strugi powdetrza
nośnego pyłu węglowego.
Pierścień charakteryzuje się tym, że pomiędzy jarzmem młyna (l) a mtsą kul (2), we wgłębieniu, umiejscowiony jest zadsk pierścienia (3), w !którym za pomocą •SWO.rinia •(5) zamocowany jest wspomik (4), do
którego ;przytwier<l2mly jest pierścień (7), przy czym
pomiędzy pierścieniem, a misą kul usytuowane są kie-

TOWII'lice (6).

Mihtmalną szczelinę pomiędzy pierścieniem (7), a
obudową młyna (11) uzyskuje 1się poprzez zmianę położenia póŁki (8) na wspomi'ku (10), zabezpieczonej
{2 zastrzeżenia)
śrubą (9).

R~~~~~~~~~
S~~~~T-~=-~
r~~~~T--=~~
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BOlD

P. 243482

T

19.08.1983

Politechnika WrocłaWiska, WroCław, Polska (StaniSuder, Lesław Kędzd.er-ski, Jan Rutkowski).

sław

ze

Sposób oczyszczania gazów odlotowych
fluoru i mgły kwasu siarkowego

związków

B05B

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
skutecznego sposobu oczyszczania gazów odlotowych
ze związków fluoru, głównie SiF 4 i m~y tkwasu siarkowego, mającego zastosowall1.ie zwłaszcza do 2liilniej- _
szania emisji zanieczyszczeń do atmosfery ·z chemicz·
nych polerowni k.Tyształów w hutach ·szkła.
Istota wynalaZJku polega na tym, że Zall1.ieczyszczone gazy odlotowe w kolUII'l!Ilie wypełnionej ze złożem

P.%39404

08.12.198 '1

Debreceni Mezogazda•s agi Gepgyartó es Szlogaltató
Vallalat, Debreczyn, Węgry.
Rewolwerowa

głowica rozpylająca

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie przedłużenia
okresu między zabiegami czyszczenia filtru.

BIULETYN

lO

URZĘDU

Istota wynala~ku polega na tym, że w korpusie . gło
wicy :(1) pomiędzy dyszami (8), a otwo'fem · doprowadzającym (2) umies:z.czony jest pojedyńczy, wspólny
filtr -(7).
Korzystnie filtr (7) stalliowi pła:szcz cyli!lldryczny, co
powoduje, że filtr ma zwięksZOiną powierzchnię czynną, zatkania filtru występują znacznie rzadziej, a w
ten ,sposób zwiękisza się w)'dajność urządzenia. Rewolwex-owa głowica rozpylająca według wynala-zJku
stosowana jest do oc-ozpylania cieczy w irOlinictwie.
(4 zastrzeżenda)

PATENTOWEGO
B21B

P. 243164

T

25.07.1983

Instytut Metalurgii Zelaza im. St. Staszica, Gliwice,
(Kazimierz Kołodziej, Jerzy Sulik, Tadeusz
Wieczp:r._ek, Andrzej Ktawczyk, Henryk Dylka).
Po1.~a

Sposób wzdłużnego dzielenia wyrobó)v walcowanych
w postaci zdwojonej lub zwielokrotnionej
w walcowniach gorących
.
.
Przedmiotem wynalazku jest sposób wzdłużnego
dzielenia na gorąco be2lp0ś:rednio po walcowaniu p a sma, którego przekrój poprzecmy jest połączeniem
kilk!u wyrobów gotowych.
Sposób c8arakteryzuje się tym, że rozdzielerue
wzdłuż osi odwalcowanych poszczególnych kształtni
ków a tworzących monolit następuje nie na całej dłu
gości pasma, lecz tylko jegQ części pozostawiając niero-zC'ięty początek oraz koniec lub w nielktórych przypadkach tylko początek pasma.
Roz-dzielenie według wynalazku przeciwdziała deformacji materiału na długości w pro<;esie dzielenia,
eliminuje s ierpowatość · występującą w t ra'kcie stygnię
cia na chłodni paSIIlla o przekroju rniesymetrycmym
ponadto zezwala na stosowanie metody w walcowniach wyposażon ych w chłodnie do odbior u jednoży
łowego.
(l zastrzeżenie)

P. 243379 T

B21B

09.08.1983

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn i
Hutniczych "Hutmaszprojekt-Hapeko", "Ka-·
towice, Polska {Tadeusz RuHk).

Urządzeń

· P. 241890

B05B
Zgłoszenie

dodatkowe do
Włocławek,

Albina WeiiU,
Urządzenie

o

T

zgłoszenia

10.05.1983

nr P-239397

,p olska (Alhina Weidl).

do otrzymrwania rozpylonej cieczy
pożądanej temperaturze _

Celem wynalazku jest udosk<'nalenie urządzenia wg
P-239397 polegającego na umożliwieniu
otrzymywania roipylonej cieczy o pożądanej temperaturze.
zgłoszenia

Przyrząd

do wymiany

łączników

walcarek

Przedmiotem wynalazlku jest przYirzą:d do w ymiany
walce robocze w dwóch sąsiadu
jących ze sobą klatkach wakowniczych w linii walcowniczej.
Wynalazek rozw·iązuje zagadnienie opracowania
przyrządu
ułatwiającego
WY'Itłian_ę _łączniJt~w oTaz.
umożliwiającego ·s krócenie czasu uzyc1a s uwrucy.
Przyrząd według wynalazku składa się z k a sety (2)
otwartej dołem, naJkładanej od góry na zalb udowany
zestaw łącmików (l) i ustawiornej na poprzeczce (3)
spoczywającej na płytach podstawowych walcarek.
Ponadto w kasecie (2) umieszczam! są wsporniki (4).
które ·podpierają łączniki.
(l zastrzeżenie)
łąc zników łąezących

2

uov~

l.ys.6.
Istotą

wynalazku jest ogrzewanie tylko tej części
masy cieczy, która ma ulec rozpyleniu.
Zostało lo zrealizowane poprzez umieszczenie elektrycznego elementu gnejnego (6), zasilanego z zasilacza (9), przy wylocie dyszy (5) umieszczonej w ciele porowatym ,(3), poprzez które· dopływa do dySzy (5)
ciecz z naczynia (2), rozpylana powietrzem z kompresora (4).
(6 zastrzeżeń)

B21C

P. 239198

24.11.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Wyrobów
Metalowych "Polmetal", Kraków, 'Polska (Bogdan Golis, Zygmunt Steininger, Jer-zy Binder, Tadeusz Czajkow~ki, Leopold Mierzejewski, Ry-szard Kosin).

Sposób wytwarzania drutu

niskowęglowego

WY!llalaze·k rozwiązuje zagadnienie .· opracowania
sposobu wytwarzania drutu stalowego -niskowęglowe-

BIULETYN
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go, zwłaszcza o średnicy 3,0 mm, o zawężonej tolerancji własności wytrzymałościOWYCh z wyefiminowaniem WYżarZ341ia.
Sposób polega na tym, że w pierwszym etapie· trawi się walcóWkę o średniCy 5,0 mm do 6,5 mm w roztwor ze ·k wasu sial1kowego, borak!suje i suszy a następnie drut poddaje się wielokrotnemu ciągnieniu
na drut ·o średnicy 4,5 mm.
W drugim etapie produkt z pierwszego etapu jest
nagrzewany ;do temp. ok. 950° C i izotermicznie •schła
dzany w ołowiu w zakresie temp. 480°C---500°C, potem drut jest trawiony w :roztworze kwasu siarkowego, boraksowan~ lub wapniowany i ciągniony ze
zgniotem 15-40 Yo.
(l ·zastrzeżenie)

B21C

P. 239249

25.11.1982

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, FolSka {Władysła w Dobrucki, , Jerzy Mischke.
Andrzej Fietrzykowski).
Sposób zmniejs.z ania

grubości ścianki

rury

i walcarka do zmniejszania grubości ścianki rury

Wy;nalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu oraz skonstruowania walcarki umożliwiają
cych redll!kcję grubości ścianki rury o dowolnie dużej- średnic y ,
powiększenie
dokładności
wymiaró':"
i k ształtu rury.
Sposób zmniejszania . grubo-ści ścianki rury w połą
czonych procesach wakowania obiegowego i przepychania lub przeciągania rury polega na tym, że w
strefie redukcji grubości ścianki, na powierzchnię wewn~trzną rury WYWiera się naoiSk powodujący zwięk
szenie średnicy wewnętrznej zaś na :powierzchnię zewnętrzną wywiera się nacisk gwarantujący _niezmiennoś ć ś r e dnicy zewnętrz:nej J:ury.
Walcarka do zmniej-szania grubości ścianki rury zawiera głowicę (4) po·szerzającą osadzoną na trzpieniu
(l) oraz walce robocze (6), które w strefie redukcji
_ś ciank i rury (2) JUają p<)wierzchnię beczki równoległą
do osi rury_ (2). Łożyska walców roboczych (6) są promieniowo-przesuwnie osadrone w Wdrnjącej głowi
cy (7).
(2 zastrzeżenia)

FATENTOWEGO
Qstrwną,

w widoku bocznym, łopatkę o małym ką
cie ostrym ostrza, po czy;m odcina się. zaokrąglenie ło
patki z jednej strony pod ostrym !kątem do kieruniku
przemies-zczania drutu tworząc zewnętrzną płaszczyz
nę ostrza półgrotu, następnie pierwszy raz zagina się
swobodny koniec drutu zaQkrągloną częścią łopatki do
środka i powoduje się spłaszczenie pozostałego ·z a-okrąglenia łopatki formując wewnętrzmą płaszczyznę
ostrza półgroiu, po czym podcina się- wewnętrzną pła
szczy:mę ostrza półgrotu tworząc żądło haczyka i drugi raz zagina się ·s wobodny koniec drutu formując .
w ten sposób szyjkę haczY'ka a po tym następuje odcięcie odcinka drutu na wymaganą długość r amienia

haczyka i spłaszczenie zalkończenia ramienia haczyka z wytworzeniem łopatki haczyka. (l zastrzeżenie)

B22D

P.239896

P. 239345

03.12.1982

AOIK
wa, Folska (Zbigniew Białousz,
fan Rusińs·l:d, Ryszard Wagner).
Sposób wytwarzania haczyków

"Polsping", WarszaJerzy CzyżewSki, Stewędkarskich

•
zagadnienie

z drutu

Wynalazek rozwiązuje
całkowitego WYtwarzania haczyków wędkar,skich z ·drutu w jednym
zespole czynności i operacji technologicznych podczas
ciągłego lecz na krótko przerywamego przemieszczania drutu w linii zasadniczo pr<>stej.
Sp<}sób WYtwarzania haczyków wędkarskich z drutu, zasadniczo przez obróbkę plastyczną drutu na
zimno, charakteryzuje się tym, że drut przemies:z;cza
się skokowo swobodnym !końcem -do przodu, na -drodze dla jednego rskoku od 10 do 480 średnic drutu,
następnie swobodJny koniec drutu poddaje •się spła
szczeniu, tworząc zaokrągloną w widoku górnym, i za-

29.12.1982

Sposób zabezpieczania płyt podwlewnicowych
oraz urządzenie do stosowania tego sposobu
Celem wy.nalazku j.e st . sposób zabezpieczania· płyt
podlewnicowych przed erozyjnym działaniem strumienia rozlewanej stali i jej rozpry skami.
Sposób polega na umieszczeniu na centrycznej czę
. ści powierzchni płyty podwlewnicowej urządzenia, :k tóre w •miarę podnoszenia się lustra odlewanej stali
. tworząc wypełnienie ogranicza w czasie zalewania
wlewnicy beZlpośredni czas kontaktu gorącej stali
z płytą :po_dwlewnicową. Urządzenie do >Stosowanią___te
go spooobu ma . kształt spirald wylkonanej z WYżarzo
nej blach_y stalowej.
(3 zastrzeżenia)

P. 239204

24.11.1982

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Folska (Maciej
Szafarczyk).
Układ

Zakłady Sprzętu Wędkarskiego

T

Instytut Odlewnictwa, Kra·k ów, Folska (Jerzy Lis,
Andrzej Kajtoch, Stanisław Korcyl, Józef Tokarski).

B23B
B21F

11

do automatycznej zmiany średnicy ·
obrabianego otworu

Wynalazek rozwiązuj e zagadnienie zrnLainy średni
cy obrabianego otworu na obrabiark·a ch s.terowa.n ych
numerycZinie, .przy dowolny m usytuowaniu elementów zespołów obrabiarki, bez :koniecz:I).ości zmiany położenia narzędzia względem obl'a'bianego otworu.
Układ zawiera co najmniej jeden sterowany zderzak
(5), osadzony we wrzecienniku ·( l) w pobliżu wrzeciona (2), ;który to z.derzak t(5) w stanie aktywnym, przy
!każdym obrocie w.rzeciona (2), sprzęgan y jest mechanicznie z elementem po ś redniczącym .(4) narzędzia (3),
przekazującym energię !ł'lechaniczhą do przemieszczenia co najmniej jedneg<> ostrz a narzędz:ia (3) · wzglę
dem osd obrotu wr2leCiiona (2). Stan aktywny · lub SPQczynkowy zderzaka (5) ustalony jest za pomocą bloku sterowania (7) połączonego z zespołem (6) zmiany
·stanu pojożenia ·zderzaka (5).
(3 zastrzeżenia)

BIULETYN
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Gwintownica rręczna 111astawna do rur zawiera w
korpusie cztery no;że (2), zabezpieczone tarczą nastawczą (3) z blokadą mechan~u zaciskowego jedną nakrętką (8). Trzy kamienie (5) o wyprofilowanych rowkach prowadzących zbliżone dQ wyoimka łuku zabezpieczone są tarczą nastawczą (6).
Rękojeść wkręcona w korpus, jest składana a łą(2 zastrzeżenia)
·
cienie za pomocą łącznika.

3

2
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B23C

P, 243498

T

18.08.1983

Fabryka Elementew ObJ."abiarkowych "Ponar-Wadowice", Wadowice, Polska (Bogdan Poloński) .
Przyrząd

do gratowaola rur

Przedmiotem wynalazku jest urząc:Izenie do fazowania krawędzi rur. ·
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
fazowanie zewnętrznej
urządzenia umożliwiająeego
i weWnętrznej 1krawędzi rury.
W korpusie (l) na dwa wałki (4 .i 5) nakręcone są
narzędzia skrawające (2 i 3).
Moment obrotowy przekazywany z s.ilni'ka (7) na
ślimak (lO) powoduje obr ót koła ślimakowego (6) oraz
wałka (4). Przekładnia zębata pr zekazuje rruch obrotowy na wałek (5). Na gwintowych końcówkach
wałków (4 i 5) nakręcone są narzędzia skrawające (2
i 3) us)"tuowane względem ·s iebie równolegle. Narrzę
dzie (3) ma wymienne wkładki nożowe . (9).
(2 zastrzeżenia)

B23G

P. 239220

ręczna

22.11.1982

Zakłady Wytwórcze Przyrządów Pomiarowych i Systemów Minikomputerowych im. J. Krasickiego, Warszawa, Polska (Mirosław Roguski, Jacek Turski; Bogusław Boguszewski, Stanisław Seredziuk).

Transformatorowe urządzenie
spawalniczo-rozruchowe
Przedmiotem 'V)'nalazku jest transformatorowe
spawalniczo-rozruchowe przeznaczone do
dorywczych prac spawalniczych, jak również do rozruchu si<lników spalinowych oraz do ładowania akumulatorów samochodowych.
Urządzen ie według WYU'lalazku charakteryzuje się
tym, że uzwojenia: pierwotne (3) i wtórne (4, 5) nawinięte są na jednym wsP,6lnym dwusekcyjnym karkasie (2), przy czym część (5) uzwojenia wtórnego wykorzystywarna do !l'ozruchu silników spalinowych nawinięta jest na: uzwojeniu pierwotnym (3).
(l zastrzeżenie)
urządzenie

25.11.1982

Przedsiębiorstwo Produkcji Sprzętu Budowlanego
"ProkQin", Międzychód, Polska (Wit Celler, Henryk
ZaTadniak, Ryszal'd Galiński , Józef Kaczmarek, Józef
Kamyszek, Stefan Niedziółka).

Gwintownica

P. 239148

B23K

nastawna do rur

Gwintownica ręczna nastawna do rur pl'Ze:zmaczo-'
na jest do nacinania gwintów stożkowych i walcowych na rurach stalowych co, ciepłej i :cimnej wody
oraz gazu.
W czasie operacji !llaCinania gwintu calowego korpus z nożami i karrJeniami wykonuje ruch obrotQWY
a posuwisty następuje samoczynnie w wyniku obrób~~i
gwintu na rurze.

P. 239324

B23K

02.12.1982

Warszawa,
Instytut Mechani7:<łcji Budownictwa
Polska (Wiktor Szczęsny, Kazimierz Banyś).

.

Układ

spawarko-zgrzewarki transformatorowej

zagadni-enie opracowania
rozwiązuje
umożliwiającego uzyskanie płynnej regulacji

Wynalazek

układu

przeznaczonego do spawania, zgrzewania elektrycznego i lutowania twardego w zależ
ności od potrzeb użytkownika.
W obw?d zasilania (OR) włączony jest generator
fazowy (3) sterowany potencjometrycznie, którego
wyjście połączone jest z układem wykonawczym (4)
prą~u obciążenia,

lJMĘDU

. Bil,H..p;·yN

złożonym z tyrystora (T) i diod (Dt, lh, Da, D4). Układ
wykonawczy steruje. łączni'kiem tyrystorowym (2) prą
du przemie111!1ego. Łącznik tyrystorowy (2) połączony
jest poprzez szeregowo włączone uzwojenie pierwotne transfQrm<l)tora spawalniczego (l) z obwodem zasilania (0R). Dodatkowo w obwód zasilania włączony
(2 zastrzeżenia)
jest równolegle kondensator (5).
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B23P

P. 239339
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Przyrzą d s kłada się z hydTaulicznego siłownika (14)
urządzenia prostującego, połączonych ze sobą ukła
.dem dźw ig ni 1 łączników. Prostujące urządzenie jest
utworzone z dwóch segmentów (1, 2) w kształcie wycinków stożka· ściętego, połączonych za pomocą doln ych łączmików (4, 5) i górnych łączników (8, 9) z

i

z główną belką (13), w której
zamocowany jest wahadło·wo hydrauliczny siłownik
(14). Segmenty (1, 2) _ połączone są z główną belką (13)
za pomocą czterech . płask ich nośnych łączników (15,
16). Ucho tłoczyska (17) sprzę~ięte jest z dłuższym
· ramieniem . dźwigni (18) zamocowanej w belce (13),
której krótsze ra~ połączone jest poprzez podający
łącznik (19) z centralnym sworzniem (12). Górny koniec belki (3) jest przegubowo połączony z zaczepem
(20) przeznaczomym do mocowania w urządzeniu o napędzie li]liowo-zwrotnym. Wszystkie połączenia są obrotowe, a centralny sworzeń (12) jest w belce (13) uło
(l zastrzeżenie)
żyskowany suwliwi-e.
cięgłem (3) złączonym"

01.12.1 982

Instytut Obróbki Skrawaniem, Kraków, Połska (Ryszard Czechonowski).
Sposób sterowania posuwem elektrody
w obrabiarce elektroerozyjnej
i elektroniczny regulator posuwu elektrody
w obrabiarce elektroerozyjnej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia precyzji sygnału sterującego charakteryzującego szczelinę pomiędzy elektrodą .a materiałem obrabianym i: dokładnego przetworze nia go celem łatwego wykorzystania do sterowania napędem elektrody.
Sposób polega na tym; że stosuje się syg!nał sterujący, w postaci ograniezOOlego z obydwóch stron na
zadanych poziomach napięcia, proporcjonalnego do
występującego w szczelinie pomiędzy elektrodą a materiałem obrabianym, które po zsumowaniu algebraicznym z napięciem zadanym regulacji jest przetwarzane ;na długość impulsu.
Elektroniczny regulator posuwu elektrody charakteryzuje się tym, że obustronnie ogr aniczony w ograniczniku napięcia (2) sygnał proporcjonaliny do napięcia w szczelinie pomiędzy elektrodą a materiałem
obrabianym jest podawany na wejście filtra dolnoprzepustowego (3), który go uśrednia, a następnie do
sumatora (4), gdzie jest porównywany z napięciem
zadanym regulacji i stąd jako uchyb ,regulacji steruje konwerterem (5) napięcia stałego na długość impulsu realizującym jego zamianę na ciąg impulsów
o długości odpowiadającej wartości uchybu regulacji.
(2 zastrzeżenia)

P. 245346

B23P
Przedsiębiorstwo
Ziębice,

kaniowej,

23.12.1983

Gospodarki KomUIIlalnej i MieszPolska (Adam Bednarczyk).

Przyrząd do prostowania
metalowych pojemników stożkowych

rozwiązuje

zagadnienie budowy przy- ·
w pełni skuteczne i szybkie . ·
prostowanie zdefqrmowanych pojemników stożko
wych i: przywrócenie im przydatności eksploatacyjnej.
Wynalazek

rządu

umożliwiającego

B23Q

P. 239246

25.11.1982

B23B
Fabryka Automatów Toka,rskich ,.Ponar-Wrocław'',
Polska (Julian Zięba Kazimierz Kosiarz,
Krzysztof Młynarz, Marek Kisiel, Jerzy Ptak).
Wrocław ,

Napęd suportu narzędziowego
dla obrabiarek zwłaszcza dla wielowrzecionowych
automatów tokarskich

WY!Ilalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji układu napędo wego suportów b'>cznych
oraz zapewnienia możliwości zmiany położenia :~ań napędowych względem osi przMmiotowego wrzeciona.
W układ2Ue napędowym suportu główne ramię (9)
jest przesta.wme umocowane na głównym wale (7),
zaś zespół dWl:lramiennej rolkowej ~źwigni .zawiera

14
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rolkowe ramię · (11) oraz napędowe ramię (13) umocowane przestawnie na pośrednim wale (10), natomiast w co najmrniej jednym podłużdym wybraniu
(13a) napędowego a:amienia (13) umocowany jest przestaWny trzpfeń (14), na którym nasadzony jest kamień (16) usytuowany w podłużnej
szc::.elinie (9a)
główtneio ramienia (9).
(l zastrzeżenie)
l

B23Q

P. 239291

30.11.1982

Fabryka Obrabiarek "Mechanicy", Pruszków, Folska (Leonard Kaźmierczak, Tadeusz Koleck·i).

PATENTOWEGO
statycznego otworów, przystosowanej do pracy na
tokarkach U!Iliwersalnych.
Głowica ma na korpusie (l) nakręconą cylindryczną
obudowę,
zaopatrzoną w elementy
prowadzące
tylne (3), połączone rozłącznie z trzonem (13) ułoży
skowanym na korpusie (l) i wyposażonym w uchwyt
(14). Ponadto na korpus (l) nakręcona jest prowadnica przedn·i a (4) z elementami prowadzącymi (10).
Pomiędzy elementami prowa dzącymi przednimi: (10)
i tylnymi (3) w korpusie (l) wykonalne jest gniazdo
usytuowane prostopadle do osi jego obrotu, w którym
umieszczne są: wkręt regulacyjny (6), oprawka (7)
z narzędziem nagniatającym (8) i sprężyna odpychająca lub doci'skowa (9).
(l zastrzeżenie)

Mechanizm blokady wrzeciona
Przedmiotem wynalazku jest mechani'zm blokady
wrzeciona pozycjonowanego kątowo w szczególności
wrzeciona ,głowicy wielowrzecionowej obrabiarki.
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania mechanizmu ceehującego się prostotą konstrukcji i du-

B25B

P.239624

B24B
B23P

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "ElektraWa'fszawa, Folska (Stefan Siemek).
Klucz nastawny

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji klucza umożliwiającej dokładne ustawie·nie razwartości między szczękami oraz likwidację
wzdłużnych luzów.
Klucz nastawny ma stałą szczękę (l) z trzpieniem
nagwintowanym na całej długości , na któi"ym osadzona jest nagwitntowana szczęka obrotowa (2) oraz
nagwintowana tuleja (3). Klucz przeznaczony jest do
prac montażowych w szczególności aparatów elektrycznych.
(l zastrzeżenie)

17.12.1982
B25B

Folitechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza, Rzeszów, Folska (Mieczysław Korzyński).
Głowica

16.12.1982

montaż",

żą niezawodnością działania.

· Mechanizm blokady wrzeciona składa się z istniejącej we wrzedenniku
przesuy<~ki (10), do
której
przymocowana jest dociskowa płytka (9), która współ
pracuje z blokującą dźwignią (5) osadzoną obrotowo
we wsporniku (6), przy czym dźwignia (5) sprzężOlila
jest ze wspornikfum (6) za Pornocą sprężyny. (8). Po•n adto · mechanizm wyposażony jest w blokującą płyt
kę (3) zaopatrzoną w prostopadłościenny rowek za- .
mocowany na kole zębatym (2) osadzonym na blokowanym wrzecionie (l) głowicy .
(l zastrzeżenie)

P. 239543

do nagniatania otworów

Celem wynalazku jest opracowanie prostek konstrukcji głowicy do nagniatania dynamicznego lub

P. 243868

23.09.1983

Marek Kałkusiński , Wojciech Kałkusiński, Warszawa, Folska (Marek Kałkusiński, Wojciech Kałkusiń
ski).
Klucz statywowy
Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji
klucza zapewniającej uzyskanie stabilnego układu
klucz element śrubowy, wygodnej i b ezpU:!czned
w obSiłudze, zapewniającej odpowiednio duży moment
skręcający.
Klucz składa

się z pionowego statywu (l) z wycię
zazębiającego się na nich przesuwnego
samoblokującego wspornika (7) oraz
przetkniętego
przez niego przedłużacza (8), zako·ńczonego z jednej
strony typową końcówką zatrzaskową (10) nasadki
klucza {9), z drugiej zaś strony oczkiem (li) z dźwig
Inią (12). Podstawa (3) ma wyprofilowane półobejmy (4)
oraz • ma - połączenie zawiasowe (2) ze statywem (l),
pozwalając. na zestawienie urządzenia w pozycji roboczej bądź założenie go w pozycję tranśportową .
(2 - zastrzeżemi.a)

ciami · (6), z

BIULETYN
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Stół

obrotowy i/lub obrotowo-suwliwy charakteryty m , że spoczywa na korpusie (2) stykając
się z nim t ylko jedną płaszczyzną nośną ~3) w taki
sposób, że linia prosta (7) przeprowadzona przez najdalej na zewnątrz odsunięty pUI!lkt styku (ll) stołu
z korpusem o·r az punkt (9) najwyżej połóżony na zewnętrznej górnej krawędzi przedmiotu
obrabianego,
tworzy z . powierzchinią nośną kąt mniejszy od 60°.
zuje

się

·

(l

zastrzeżenie)

Fig. 1

B25C

P. 244110

Pierwszeństwo:

11.10.1982 -

10.10.1983

RFN (nr P 3237616,2)

Hilti Aktiengesellschaft; Schaan Lichtenstein.
Urządzenie do wbijania gwoździ
i podobnych elementów mocujących

(9 zastrze żeń)

P. 234332

B25H

' p· 239214

23.1;1 .1982

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn i
Hutniczych "Hurt.maszprojekt"-Hapeko",
Katowice, Polska (Engelbert Poleśny, Jóa.ef Groticki).
Urządzeń

Celem wynalazku jest opracowam.ie takiej konstrukcji urządzenia, w której moc silnika byłaby bez strat
przekazywana na iglicę.
Urządzenie ma igli'cę (4). Skok iglicy dla jednej
operacji wbijania powodowany · jest przez obrotoWy
człon tnapędowy (11). W t ym celu człon napędowy (11)
zostaje podczas jed.llego cyklu obrotu
sprzężony
kształto~o z iglicą (4) poprzez wykonujący
ruch
wzdłużny zabierak (8) na c złonie napędowym .
•

.

B26D

Urządzenie prowadzące materiał

Celerri wynalazku jes t
.

wydłużenie

w

nożycy

żywotności

no-

życy.

Unządz.eni.e, składające si ę z samotoku, doc•i skac:z.a
i nastawnego .z derzaka , według wynalazku wyposażone jest w podnośną rolkę (6)
umieszczoną pomię
dzy samotokiem (1), a dociskaczem (5) póniżej poziomu •p asma cięte.go materiału (2).
Rolka (6) osadz.ona jest ma dźwi~ (7) umocowanej
•p.r.zegubowo do korpusu .nożycy i zaopatnzonej w napędowy mechanizm (9).
(l -zastrze żenie)

17.12.1981

9

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych "WUKO", Stą
porków, Polska, Zakłady Urządzeń Okrętowych "Hydroster'', Gdańsk, Polska (Bohdan Sieniawski·, Jan
P<l['szczyński, Henryk Słoka).
Stół

B26D

obrotowy i/lub obrotowo-suwliwy

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie ·uproszczenia
konstrulkcji stołu oraz eliminacji zależności pracy
stołu od zanieczySzczeń i rozszerzalności termicznej.

P. 239215

23.11.1982

Biuro Projektów ·i Kompletacji Dostaw Masz~ i
Hutniczych HUTMASZPROJEKT-HAPEKO,
Katowice, Po.J:ska (En,gelbert Poleśny, Andrzej Polacq"ek, Alojzy G;ru.Szka).

Ur.ządzeń
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nożycy

WY'nalazek rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
trwałości łożyskowania oraz zmniejszenia mocy silnika napędu nastawy ·ll'Oża.
Mecha11ti.zm nastawy .górnego noża ma pmesuwny
tm;pi.eń (1), oo którym zawieszony jest gÓI111y suport
Przesuw trnpienia ·(l) realizowany jest jpOipl'ZeZ
za IPOIIDDcą ślimac.zl!llicy (4) i śli
maka (3) napędzanego silnikiem.
Według wynalazku ślimaczmica (4) osadzona jest w
lrorpusie (5) nożycy na oporowych, baryłkowych, skoś
(l !l.llstrzeżenie)
nych łożyskach (6).
nożycy.

nastawną tuleję (2)

10.12.1982

P. 239491

B29C

Bil.lJI'O P ·rojektów Przemysłu Tworzyw i Farb
"Proerg", Gliwice, Folska (Jerzy KT61, .G erard Bednarczyk, Andrzej Pietryga, Jan Cwik1il;'tski, Ireneusz
Sowa, Jan Bednarek).

Sposób wytwarzania wyrobów wewnątrz pustych
i urządzenie do wytwarzania wyrobów
wewnątrz pustych
Wynalazek rozwłąmje zagadnienie maksymalnego
skirócenda cyklu formowania przedmiotów wewnątr.z
pustych i zwiększenia wyda-j!OJO,Ści ur.ządzenia.
Sposób wytwarzania wyrobów, polegający na :rozdmuchiwamu wytłaczanego rękawa termoplaśtyczne
go, charakteryzuje .się tym, że operację roodmuchiwania rękawa w formie, chłodzenia wyrobu i jego
usuwania z formy prowadzi się poza obsza;rem wytl;ła
czania rękawa przy wychyl~mym stole roboczym .

,

.

Fig .1

P. 239241.

B27G

26.11.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Leśnictwa, Wrocław, Folska (Witold

nowego
ski).

Urządzenie wyciągowe

MaszyBorkow-

trocin

zagadnienie skOilJStruowan.i.a
troc1n wi~ki Wielowrzecionowej Wti.elostronnej do drewna.
je.s,t z
· Urządzenie według wynalazku utworrone
ssawy wakOIWej (4) ze szczeliną wrołuż tworzącej,
osadwnej w jairzmach (3) przytwierdzonych do podpór (l) obrabianych płyt lub ko:r;pusów (2) boc=ych
jednostek wierta•rSk.ich z. możli\VQścią przesuwania ich
w kieruniku pionowym i z płyty zsy1p0wej (10) odchylonej o pewien kąt od :pioriu, której dolna kirawędź umieszc'ljona jest w szczelinie Illie ll.asłarniając
jej całkowicie i osadzona je.st w uchwytach segmentu korytkowego osadzonego wewnątn SISawy (4)
z możliwościią częściowego obracania i mocowamrla w
ustalonym położentiu, zaś g6m.a krawędź tej pły
ty przechodzi poza loiinię wierteł pionowych (11). Jeden koniec ssawy (4) jest ;zaślepiony, a drugi połą
czony jest przewodem rurowym z kolektorem wycią- ·
·( l ll.astlr:zeżenie)
gowym powdetrza.
Wynalazek

rozwiązuje

urzą.dz.eilia wyciągowego

tO . tf

Urządzenie charakteryzuje się tym, że srtół robozespołu folmlującego, utwor:znny rze sztywno ze
oobą połączonych dwóch płyt stałych (1), płyty środ
kowej (5) i płyty tylnej (6), zamocowaJny jest obrotowo na osi (3) w płycie podstawy (2). W stole roboczym osadzone są pr.zasuwnie dwie ipły.ty ruchome (8), z zamocowanypl.i na mch połówkami wielo-

c•z y

gnia2Jdowej formy (14). Wychylenie stołu roboczego z
pozycji pionowej realizowane jest przy zastosowaniu
siłowników

B29H

{4 .z.astr:zeżen.ia)

(10).

17.12.1982

P. 239643

Pozmańsklie Zakłady Opon Samochodowych "STOPoznań, Folska (Roman Oczkow.ski, Zbigniew
Lesiński, Tadeusz Kac<Zkowski).

MIL",

Forma do wulkanizacji ogumienia

pełnego

Celem wYifi,lllazku jest Ql)raoowanie konstrukcji
i formy przeznaczonej do wulkanizacji ogumienia peł
nego . w indywidualnych prasach.
Forma składa · się z dwóch częścd: gfunej i dolnej:
Górna część składa się z nakrywy (1), obwodo•w ej
komory gr.z.ewczej (2) i wyrrzutnika górnego zbudowanego z l"dz.erua (3), pierścierua wypychającego (4)
i żeber (5). Elementy dolnej części formy stanowią :
gniazdo
zewnętrzma obwodo~ komora grzejna (6),
folmlujące (7) z wycięc.i.amrl., profilowana komora wycinkowa (9), podpórki (10) i wyrzutndk dolny zbudowany rz. głowicy (11) i ramion (12). Ponadto
pierścień (4) i gmia7Xio formujące (7) są wyposażone w
pł:as'lcie

pow.ieT7.Chnie (X).

·(2 zastrzeżenia)
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P. 239604

16.12.1982

dod'a tkowe do patentu .:nr 109931.

Robotnicza Spółdzielniia FTacy "'Dryb", Bydgos:z;cz,
Folska (Alek·s y Ordański).
Prowadnica kształtowa, zwłaszcza do klamry
samochodowego pasa bezpieczeństwa

Istota wynalazku polega na tym, że prowadnica ma
wyp:roliHowanego walca mające
(2) wzJdłuż osi pionowej, w którym swobodnde umieszczony jest element złączmy (5)
obudowy kl~ry (8) ·stanowiący ograrnlic~rl.li:k pr.z..esuwu prowadnicy kształtowej, mającej podstawę wyprofilowaną korzystnie w kształcie ściętego
'stożka
(~) d.o osadzen~ s~ężyny (7). Zaletą tego rozwiąza
ma Jest ogramczeme wysuwania prowadnicy kształ
towej ·p oprzez ełement złącz.ny, umożliWiiające swobodne wc:Lskanie trzpienia zaczepu pasa;
kształt z!;'łiżony do
go 1podłuzmy otwór

B60G
F41H

P . 245357

(l 'Za!strieżen,i.e)

23.12.1983

Kombinat Ur.ządzeń Mechanicz.nych Bum.ar-Łabę
dy", Ośrodek Badawczo-RotZWOjowy Urzo4dlzeń Mechanicz.nych, Gliwice, Polska (Wacław Lachowdcz Bogusław Grzeszczyńsk.i, Czesław Ochwat).
'
Urządzenie blokujące sprężyste zawieszenie
układu jezdne,g.,
pojazdu, zwłaszcza gąsiennicowego

Wynalazek _rozwiązuje zagad!nienie Qpraco!Wall'1ia
konstrukcji urządzenia blokując.ego spręży:ste za!W'ieszenie układu jezdnego .pojazdu, :z.:właszcza gąsienn.i
c:o wego, w przypadku kiedy działanie resorujące za':"iesze:tia staje, , .się :z;będne, na przykład podczas pracy
z.uraWiem bądz masztem antenowym zaim.sJta.J.owanym
na pojeźdzde.
W ·urz:ąd.zeniu ze staw pierścieniowych, WS!Półśrodko 
wych, Ciernych tarcz sprzę~ętych mecharucz.nie ale
przesuw.nie, na przemiam. z wydrążoną osią (2) pódauż
nego wahacza (l) i tuleją (5) utwierdzoną do koq>usu lub :ramy (71 poja·:z;du, jest podpa!rty p.ierścien.io
wym tłokiem (I4), Usytuowanym współosiowo z zesstawem ciernych tarcz. Pderścieniowy tłok (14) jest
s zczel~e i !Pf\Wsuwnie osadzony zewn.ętrmą średnrl.cą
w cylindrycznym otworre tulei (5) utWiie:rdzonej do
kor:pusu lub remy poja21du. Wewnętrzną średndcą
pierścieniowy trok (14) jest sZiCrelnie i !pii'.zesuiWlli.e
nasadZOIJ'ly na prowadnik (15), który jest szczelnie i
l'liiepr zesuwnie osadzony wię!tJszą śr€dndcą w cylindryc:z.nym otworre tulei (5). Przestr.zeń .r obocza (16),
zawarta pomiędzy pierściemowym tłokiem (14), a
pier.ścienio·wą ,powiemchnią prowadnika (15), jest połącwn.a kana ł em (17) doprowadzającym medium ro- ·
boc:z;e, poiprowadzonym w :prowadniku (15).
Prowadnik (15) jest sztywnie połączony ,płytko.wym
elementem z członem tulei (5). WynaLazek 'Z111ajQuje
zastosowanie w pojazdach; co do których zachodzd
konieczność szybkiego zablolrowa!Ilia działania resorującego jego · zawiesrenia.
(2 z;astrzeże.nia)

B

B61D

P. 239423

09.12.1982

E21F

Kopalnia Węgla Kamiennego "Jowisz", Będzin., Folska (Le.srek PillskOTcz.yk , Mardan Hel'lll1an:, Henryk
Twardokęs , Jer .zy Marc zyński, Zygiryd F.rzybyłek).
Platforma transportowa

Pr.zedmio.tem wynalaz.ku jest platforma transportowa, zwłas~c.za do transportu sekcjri gór.n:Iczej obudowy zmecharnizowam.ej w całości
Faa tfo.rma tra!Ili~cr-towa składa się z nośnej pły
ty (l ) mającej na górnej poWiierzchrni [przymocowane
boc=e ogranoiczmi.!tJi (2) oraz uchwyty (4) do mocowania sekcji obudowy. W nośnej płycie (l) są wykonane prostokątne otwory (3), w pobliżu których do
powierzchni ·dolnej noŚtnej płyty (l) są umocowane
zderza!tJi (6) do współpracy z łapaczami na pochyłych
odcinkach drogi trar~sportowej.
Do powie:rzchni dolnej nośnej płyty (l) są zamocowane za pomocą śrub (10) cztery :pier.śctenłe (5), w
których ruezależnie są ~amocowane obrotowo zawli.esia ze wspo-rnłkarni, z uł<Jży.skowanymd kołami tocznymi: W pierśc-ienli.ach (5) •są osadmne śr.uby (8) o~a
,ruiczające obrót zawiesi ze w;&pornrilkami.

BIULETYN
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1 Plartlfoo:ma umożliwia transpo.ri 'sekcj.i obudowy
zmechanizowanej w całości po drogach transportowych kopalni oraz swobodne iPQk<>n)"Wa.nie krzywu.zn
tOII'ów o promieniu mniejszym nJiż 4 metry z zacho,( 3 zastrzeżenia)
waniem stabilności ładunku.

PATENTOWEGO
B61L

P. 239518

13.12.1982

Biur o Projektów i Realizacji Lnwestycjl Kopalnictwa Surowców Chemicznych "Biiprokop", Cho-rzów, Po1ska (K,rzysztof Kiersrn.ow.s.Ici, Ludwik Zając).
Urządzenie do samoczynnego sterowania
sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu torów

B61F

P . 239305

30.11.1982

Wynalazek

zagadniern.-ie auto·m atyzacji
przy wjeźdz.i.e pojazdu ·szynoodcinek toru oraz wyjeździe z te-

rozwią.z;uje

sy~n:alizacj.i .~wietlnej

A'kaldemia Górniczo-Hutnicza im. Stanisła!wa Staszica, Kraków, Folska (Kazimierz Furma.n!ik, Adam
Ow.iński, Adaan Siedlar, Józef Kinyć, Kazimierz Kulig,
Kazimierz Mercik).
Zawieszenie wozu kopalnianego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie 's kutec-znego tłu
'illllienia .dr1gań wozu !kOfpalniarn.ego w czasie j·Cll2ldy.
Zawieszenie wozu kopalnianego za'Wiie,ra elementy
gumowe (l) usytuowane pomiędzy ścianami trapezowej madbudowy (2) korp usu maźnicy (3) i .nadwo:lli.em
(4) wozu kopalindanego. Powier,zchnia górna trapezowej nadbudowy (2) ma zary·s łukowy, zaś clementami gUiffiowymi (l) jest pakiet .prostqpaldł.ościermych
płytek gumowych, osadzony w kształcde odW!róconej
litery V pomiędzy traperową nadbudową (2) d połączorn.ym z nadwoziem (4) wozu kopalnianego dwu(l zastrzeżenie)
spadowym :dia,s zltiem (5).

wego na określony
go odcinka.
wzbudzenia przekaźnika
Urządzenie ma obwód
sygnało wego (STml) tarozy manewrowej damego kieII'UOOU połą.czony .p oprzez zestY'~i bierne prze'kaW!ków sygnałowyc h ~STm2, STm3, STm4) ta,rcz mane•Wtrt>wych pozostałych kierunków z zestyk.i em biernym
przekaźnika odbiornika danego kierunku (01), ,p onadto pr.zek:aź.ni'k tarc·z y marn.ewrowej danego kierunku
(STml) podłą·czony jest poprzez własrn.y czy\lliil.y ·z estyk (STml/1) ,z zestykiem biernym odbiornika prze(l zastrzeżenie)
oiW111egp kierunku (03).
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B61L

P.239577

15.12.1982

Sygnalizacyjnych,
Urządzeń
Zakłady Wytwórcze
Kcvtowice, Polska (Stand-sław Gruczyńslci, Zygmunt
Rajkowski, Aindrzej Gogo1ewski, Włodzimierz Wojda,
Jerzy Ja'kimowicz, Mirosława Dąbrowa-Bajon, Andrzej Madej).
B61L

P.239338

01.12.1982

Folitechnika Krakow,ska im. Ta!CieUJSZJa Kościuszki,
Kraków, Polska (Mieczysław Baryluk, Bogdan Rokita, A!ndrzej Maciejew,ski, Anldrzej BJ.ałoń, Ignacy
Wi.ater).
Układ

do kontroli zajętości rozjazdów
i o.dcinków toru kolejowego

połączeń

;zagadnienie
ro2JWiązuje
połączeń do kontroli zajętości

opracowal!1:ia
rozjazdów i
odc·i.nków to.Tu kolejowego, !który zapeWtn.ia uniezależ
nianie iPI'acy obwodu torowego od zmian pao:ametrów po:dtor.m1.
Wynalazek

układu

p

62.

.m a dwa generatory, generator zewnętrzny
oraz generator wewnętrzny (G2) , których wyjścia
połączone .są z wejściami mieszacza (M). Wyjście mieszacza (M) połączone j-est z wejściem filtra (F), któ~ego wyjście (pOłączone jest z wejściean w2llllacrn.dacza (W) sterującego przekaźnikiem (P). Wejście generatora zewnętrznego (G1) .połącz.o.ne jest z pętlą
torową (~T) obejmującą ·rozj~d lub odcineik toru
(l zastrzeżenie)
!kolejowego.
Układ

(G1)

Licznikowy układ kontroli
odcinkiJw torowych dla górek

zajętości
rozrządowych

Wynalazek .rozwiązuje zagadnienie
układu działającego w sposób lllliezależ.ny

OiPI'ac'owani.a
od .p aramet-

rów toru.
W układ.ziie czujniki .szynowe podwójne (Cl), (C2)
i (C3) połączone 'są z .zespołem ulkładów wejśc.iowych
.(ZUW) i zespołem układów regula(:yjnych (ZUR).
Zespół (ZUR) połączony jest z zespołem układów pod·
magnesowania czujników (ZUP), z sinusoli.dalnym gern.eratorem mocy (SGM) i układem kontrołi wyregulowania czuj1111i!ków (UKW). Z kolei zespół (ZUWJ
u!kła
połącZlOny jest z układem sumującym (US),
d·em sygnalizacji optycznej (USO) i tzespołem dete!k-

BIULETYN
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cji kierunku (ZDK). Z ze!U>Qłe m (ZDK) .połącro.tly jest
gen.eraJtor taiktując y (GT) ~ uk ład licz:n!ilrowy (U L),
połączony równ~eż

(US) plOłączony

dem translacji

z

u•kła d e m (US).

Uk ła d sumu jący

układem (USO) i ukła
(2 zastr.zeżenia)
wyjściowej (UTW).

jest ponadto z

P. 239629

B62B
A61G
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(30) kaiJdej ramy (26) .z majduj.e !Soię prrzeg!Ubowy układ
czterech ,mm.dJon (36), z lktóryteh dwa :są ,prZJeSIUwniLe
połączone z ,prowadnicą ,pi!onową (37) wyposażoną w
zatr.w:s.k (38) ustalający i ·usztytWIIl·iający każdą ramę
(7 zastrzeżeń)
(26) po jej ll'ozłożaniu.

17:12.1982

Zakład DoświadczaLny Regionalnego Związlk u Spół 
Dome jko,
Łódź, Polska (Bogdan

d'lielni Inwalidów,
Arkad-iusz Ko.sik).
Mechanizm

składania

wózk a inwalidzkiego

Wynalazek rozWiązuje zagadniende opracowania
mechanizmu składania wózka mwaHdzk·i e.go, umożłi
wiającego komfort jazdy, zwłaszcza po nier óWI!lOś
ciach.
Mechanizm ma połącwne z ramą wózka dwie pary
ruchOilllych skośnych drążków (2, 3), przedZJielon.ych
w połowie wysokości dwoma parami rocZdzielczych
tulei (4, 5) li (6, 7) poziomyc h , ściW~tych wzdłużnie
za pomocą ·swor.z.ni (8, 9). Popr.zez otwory w tulci
(4)- i sworzniu (8) oraz poprzez talcie same otwory w
tulei (6) i sworzniu (9) przechodzi łąc.ząca śr uba (10).
(l IZ.astrz.eżeruie)

P . 239365

B63B

02.12.1!182

B66D
'Doruńs!ki1e Zalkłady Urządzeń Okrętowych "Towimor", Ttoouń, Pols!ka {Rys:mnd Lyczyrwek,, Jan S1rubdszak, W10jciech Wder.z;chowsk!i).
Wciągarka

cum()wnicza

Wynail.a.zek roz:w,ią.ruje a.aga!diruieruie opracowaJruia
cum-ownicZJej 10 uproszcZIOIIlej konstrukcji

wciąg.a;r~Jci.

prookładlni, IZa!peWU1iającej ~tyma!l!ne WISikaźniki piflacochłoniliOŚcd wy'konamia i ciężaru, r:pr:zy jednoc.ze.snYIID
pod.wyi'Bzerui,u j,ej spramnośeii mec'hanJicZ!Ilej.
Wcią·garika OWl1JOWI!liC!Za ·chara!ktery.zuje .się tym, że
ma •na wale (4) c2'Jterolbi:egoW!elgiO silniika el.elctryczr~.ego
(5)
(2) •osadzione s;poc.zynkow1o centralne .k;oło zębate
oraz obmbawo ·! rolo zęba-te (6) o >~hieniu wewnę
·tr.z:nym, :Zia•qpa~łlrzone w ,z~bderaik (7) i regment :kloła
stailk9w;ego (8). CentmaLne lkołto :zębate (5) połąc!ZOne

P . 239189

B62D

22.11.1982

Huta Sta1owa W,Olla - Kombiimat Przemysłowy rw
Stalowej W10li, FabrY'ka Maszyn w Janowie Lu:b€'1ski:m, Janów Lubelslki (l{jrzyiS.ZtiOf Jaskowdlak, Marian

jest .kołaiiDi satelita:rmymli. (9) ;po,przez jarzmo (10) z 'k!ołeun ~batYIID (11), ułożys!lrowanym wsp!Onruilkową·, pr:zelkazującym napęd tna bęben lJilnowy (17). Segment koła
stożkiowego (8) zazębiony jest z ,lrołern sto:ż::k!Oiwym (22)
osadZionym na •waŁlw (23) stel"IOWIIliJk;a uciągu (21), sterującego s.Hruilk eleiktJrytez.ny (2) 1200patr:z.ony w zwal(2 zastrzeżenia)
niak elektromagnetyczny (3).

Sołtys).
Skład an a,

je d n oosiowa przyczep a campingowa

Celem wynalazlw jest •QPr.aoowarl1lie PDZY'CcZ.e:PY cam- .
pin.gowej, lktóoo mogłalby być hlolawana przez samo chrody mało.lii.trailowe oraz ZCIIPewmiał.aby szyb'kie
i ~ra:wne ·nozkładarrie jej do stanu miE!'SóZkalne~ bez .
k-on ieczmości stooowaruia s,pecja,1nyteh urządzeń ponl()l('niczych.
Przyczepa ·O nadWIOziu w ,postaci slkmzyni, któr.a ma
podstawę (5) <i pokirywę (6), połąc:wne zawiasami, jest
wyposażona w stelaż ws,pof'C.Zy (22) -typu paaasdloweg·o, na iktóry na:kłada:ny jest namiot (24) oraz w pDZystaWikę lkucheruną (11) przytlegającą ścdś,le do tyllin·e j
otwartej powierŻchni skrzyni. Przystawka (11) spoczywa na części ruchome j zawiasu ła manego, którego ·
część stała jest mocowana do podwozia p r zyczepy.
Przycze,pa oa~mping-owa jest wypooa<ilona w doda~tfl<~G
wy, składany stelaż (25) ustawiany n.a .ziemi w dowal~
nej ·odJ.egrości ·O'd ty.!Ju s.krzym;i, n.a .który naciągana
jest d·ruga poł'owa namiotu (24), dzlię'ki czemu Willętrze
naun~mu sk łalda się :z 1c1Jwóc'h c:zęśici SYJPialnych (H, 45),
w których lffiiejsoom do leżenia jest •otwa•r ta Slk:rzynia, .
ezyli ·o dpowiednio pok;rywa i podstawa (5), oraz z czę·
śctl. mies.zJka·l nej (46), .21oojd-ującej się w o'orę-bie stela...ża (25).
St·elaż zew;nętrzmy

(25) •s.kJ.a>da się z połąc:ronych elementami 'WiZJdłu•ŻlnYIID i (27) •r am PQP~rzecznych (26), .z:
których :każda zCI(wiera C•O najmniej SIWŚĆ elemtm<tów .
podłu:imych (28, 29, 30), IPOłącz,onych w 'węzłach ;pr.ze-'
gu~arni. Mi~dzy .s.zc.zybowymi elementami podłużnY'rni

lł.
f;gZ
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P. 240447

T

04.02.1983

MarSikti. Ln<Stytut Rybacki, Gdynd.a, P.alska (Henrylk

Boruc·kli.).
Sposób i układ do dynamicznego wyrówno wa ż ani a
przedmiotów holo.wanych w w odzie
Celem wynarlazkiu jes.t un~~nię<:ie trudności w holowaniu <prZJedlmiotów na <p<>.z;iomej .1Lnie ho10'Will~czej.
Sposób charaMery!Zuje się tym, że holowamy pod w:odą pmedmiot o ·klształci.e symetryczn.YIID 1ub prawie
symetry,cz;nytm WZtg.J~errn j-ego ·podłużnej głównej osd
zaopa:truj·e Slię od 1s tmny na:tarc~ stnug wody w odejmowalną pr.z;edntią opływ!kę i od .strony spływu strug
wody w ode~mawalny, tyLny sta.bi1izator.

BIULETYN
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Uk1ad .reaJ.bujący sp·ooób charaikteryzruje stię tyun,
że s;kłada się z ,..,,rZJeldmiJOtu hdio;w.a~nego IW wodzie (1),
ma,ją·ceg!O !kls21tałt w IPr.zeil{lroju :pap.rzooz.ny;m symetryc.z.ny •l ub praWli-e s)'lmeilr)'(!zny, op.isa:ny na średnicy (</).p )
będącej mak!s)'lmat1ną jegp śa"ednlicą 1
i mający wysokiOś ć
pa.1z>ek!ro}u (hp) wpffianą :w <oklrąg o średi1Jicy (<l> p) oraz

s mukłość

(l p)
AP =--. Do przedmiotu (l) jest .przytwier-

PATENTOWEGO

0,3 do 2 D, ~dzie D jest Ślredrr:uką z.eWJnę tnzną zbiorni'k a 1wyrażoną w ,can, w ikróc<Lec .p:nzeleWIOwy (8), umiesz·c·z:ony pondżej <gÓI1IlJej ik;:rawędz:i. pła!Sizc.za (l) zb!iorntka
w ddUegł-olśd o d 0,005 dlo 0,05 D oraz w pierśc.ień
'Wzmac niający d:01ny (5) o s.zar-Oilro,śti wynoszącej od
0,004 'do 0,02 D i g~:11ubośd IWy:noozącej od 0,0005 do
0,003 O, od:le:gły od dna (2) z!bio,nn;iik.a o wiełklość od
0,5 do 1,5 ·sre:r;okości !P'Lei"ŚŚC•ile!nda (5).
(7 zastrzeżeń)

( <l> p)
dz.ona rozłąCI2l!lie, <w w~edni.ej częślci qpływka (2),
zwla'SIZJC.Za kropldkształ1mla, ,oraz w tylnej częśc i, podobnie rozłącznie, stabilizator (3), rz.;włas.zcza s.tookloks.ztałtny . Tak zestawiony ·układ j·eist osadztruly wah.IJi.w:ie w IP'UJilll«:lie (Pz) u~rrliLeljsc·ow.i.<Oillym •W piitOnowej plas~zy~nie symetrii, w I!TIIi.e·jscu :pnecięcia s·ię pionowej
linfui pmechodząooj lp!'IZ€'Z ś.r·odek aięilk!ości (S,Z) układu
z poz:i~mą lriJI1Jią ~równoległą do , podŁużnąj .o si sy:met<r•i i

..1...

g łów111 ej (X-X) układu, IPO'WYżej 1tego Ślrod'k.a cięi!koś

ci, w .od leg ł-oś cd (hz) IUtrzymy·wooej w granicach (hz) =
='(0,05+0 ,3) (hp), lecz naj:kor.zys'tniiej wylluOs.ząc•ej (hz=
=0 ,1 (hp). Jest to zręa:.1Ji.21owane za poś·rednictweun
str.zerni•enia (6) l..llffi!OOov.ranego poprzez krętlik (5) do
płonowej liny h01oWIIlliczej (4). Qply;wlka (2) ma .na powd.ernchnli. 1na1Jairda (K) IZalrys k01rzy;stnile eilii:Psoidy obrotow~j. s;płas.ZJCIZJOnej diJ.a utwor.zeu·Jtia wier.zchołka (M)
i maJksymaJ1ną Śiredini.Cę (</)o) u1lmy;mywaną w zależ1!1.0Ścd. ($o)=(1,1+1,3) (</)p), pr.zy 'Si.mu:kłości A o utnzymywooej w .za~1eiJ!110ści 2~A"o~3.
Ciężar
(Go) opływlki (2) wy!liO.&i. najikorzys1Jni€'j
(Gp)
1.,5--, gdizie (Gp) ciężaT przedmlkY1liU (1) .
.łp

Stabi1i:zrutor (3) ma ciężalt (Gs) utrzymywany w g.r anic:ooh (Gs~O,l (Gp), kąt wiffi'IZ'C'hollkowy wynos:zący
:nai'kol1zystn]ej 60°, ,oraz ś:redni:cę ·zewm.ętr.zną (([>s) op;isa.ną pmez <?Ja:leilnoś ć
(</)s)='1,25 (</)p)

4

·v +-

d
2,5

l

Ap

gdzi.e o (g/ic ms) jest emp~r)'(!znJie wy21llac:z,ony;m_ C[ęza
rem j·ednlostkowYiffi materiału przedmiotu holJOwanego
w wodZii·e (1).
(4 zastrzeżertia)
\

l.

~---------------~' --------------~
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P . 239431

Gminna S,półdzti.e1ni.a "Samopomoc
no, .P·dliSka (Kooimlierz Herman).

24.11.1982

P. 239218

Bd'Uiro Stu-diów, Projektów i Realfuzacjii· Inwestycji
Plmemy.sJm Chernic!Zllego "Bip.mkwas", Gliwice, FolSika (Zbig:nierw Kac,pvz.aik, Wilkilor Strlljpliński) .
Zbiornik cieczy odpol'11ly na oddziaływania sejsmiczne
do 9° dwunastostopniowej skali MCS
Zbilorni,k

'WYiPOB3'ŻOII1Y

wzmac1!11i.ający
w k.ie~run
cm3 , o wielkości od

jest w wi.e niec

(4) •O wskaźnliJku wytrzymałośd na :vgdl!1.anie

kJU :O!Sii

Z:bd~ka,

wyr.a'iiony;m w

Chłopska " ,

K,ol-

Sposób regeneracji ka.psli do zamykania butelek
i urządzenia do regeneracji kapsli tym sposobem
S,posób !Polega na tym, że lk:ap.sJ.e używ.a:ne poddaje
!prostowaniu pr<Zy pomocy tł!oc:.z.nilka a następnie
WYJPirostowane 1ka:pS!e :z~bm:ne w pojemniku si'a:tiko-

stię

wym :zanUJrza się na ·dkires .o'k!oł-o 3 mliln.ut w dw:u;prlocen:tawym, wodnym roZJtworze sody k.alllscyc:ulej
o tem;peratur:l(e 40 do 50°C, celie!m ich odkaienia.
Po odlkażei1Jiu ika(pSU płuce.e Slię w !Wodzi•e o. ternpea-atur.z.e 80°C •W ciągu OkOłO 8 mm:ut.
Unządzeni-e wylkol1Jal1Je w postaci .tł!ocZJnika, charaikter yzuje się tym, że ma korpus (6), dostosowany do mocowania w kapsiarce lub na stole prasy, który ma
Z.aJmoc10wany suwlli.:wi.e rw otworz,e tnz,pień (7) xalk!oń
czony u góry łbem (8), mającym zagłębri.end.e (9) dostos·o w:ane d'o 'WY]Pulkł,e'j powierzchna IP'T!Ostowanego lk:apsil.a,
zaś n 1
a odOile częścdą ·gwtntowaną (10), na której przy
p!Omocy 1!11akrę1!ki (l) umocowalllo IPodlkładkę (12), podpa~rtą sprężyną (13) , śc·1śnię tą kiorikiem (l<l). Łe'b swo.r:znia (8) umies·z;ciZ!ony jest s.:uwliwi.e w cylindrycZI!1ym
eLemenclie (15). W gónnej azęścd tłocml!k:a osadzonej
suw.Jri.rwie :na !Jz,ZiiJ(iemiach (16) jest urrnies.zcmny w ipOQ's:iow)'lffi, wielostlapniJowYiffi .obwOII'ze, pnzesu'Wil1Y 11JrZJpień
(18), doci·ś.nięty .przez sprężynę (19) !kołnierzem (20) do
e1emenrtlu (28), wtłoc,wnego od rdoł·u diO gómej ce.ęśCii.
Uocznikla.
(2 .zastrzeżenia)

f6
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18.11.1982

Przedsiębiorstwo P.rojektowania i Dostaw Przemysł u Obrabiarrek i Narzędzi "Ponar-Bipron", Oddział
w Zabrzu, Zabrze, Folska (Jerzy Dębicki, Emil Du-

dek, Antoni Mazurek).
Wózek do transportu zestawów kolowych
taboru kolejowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
do lilaziemnego transportu zestawów koło~
wych taboru kolejowego.
Urządzenie składa. się z czołowej ramy (3), do której zamoco·wano szynowe koła (4), mechanizm napędu
jazdy (5), mechanizm do zatrzymywania i. podawania
zestawów (1), który ma dwie wzajemnie połączone
dwustrcxnn:ie przechylne prowadnice· (8), kół zestawu
(2) z usytuowanymi obok nich parami jedno.stronnie
uchylnych odbojników (9) oraz dwie dwuramienne
dźwignie (10), do przechylania prowadlilie (8), przy
czym dźwignie te uruchamiane są przez śrubę (12)
osadzoną w nakrętce (14) napędzanej dwukierunkowo za pośrednictwem przekładni zębatej (15) i pasowej (16) przez wchodzący w skład mechanizmu silnik.
Urządzenie zasilane jest przewodem, który nawija
(l zastrzeti:enie)
się na bęben kablowy (6).
urządzenia

r--

\

g}~
B65G

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie szybkiej i bezpiecznej lokalizacji uszkod zeń obwodów sterowania
przenośnika pod napięciem, przy pracującym prumoś
niku.
Wypo·sażenie elektrycllile charakteryzuje się tym,
że ma skrzynię łączeniowo-sterowniczą (17) skupiają
cą obwody i'skrobezpieczne, połączoną z ~rańcowym
sy.gnalizatorem technologicznym (16), urządzeniem sygnalizacji ostrzegawczej (18), lewymi komorami przyłączowymi kopallnianych wyłączników stycznikowych
(6, 7, 8 i 9) i skrzynią łączeniowo-sterowniczą przenoś
nika podścianowego, przy czym skrzynia łączeniowo
-sterownicza (17) wyposażona jest w listwy zaciskowe obwodów sterowania poszczególnych urządzeń
wyposaźenia elektrycznego, które połączone są z płyt
ką pomiarową . Na płytce pomiarowej powielone są
punkty łączeniowe obwodów sterowania poszczególnych urządzeń elektrycznych z tym, że gniazda jednostykowe (52, 57, 59, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79 il 80)
stanowi.ą wyposażenie obwodów sterowania kopalnia-

,-l

l

fig.3

P. 239221

08.12.1982

Wyposażenie elektryczne przenośnika,
zwłaszcza zgrzebłowego przenośnika ścianowego
i sposób badania. sprawności obwodów sterowania
przenośnika za pomocą tego wyposażenia

l

l

P.239460

Kopalnia Węgla Kamiennego "Gottwald", Katowice, Porska (Jan Luber, Andrzej Waligórski Robert
'
Swi·e rkot, Józef Knapik).

/f
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25.11.1982

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Polska.
(Andrzej Mickiewicz, Andrzej Włodarski, Janu·s z Wojak).

fig~

1

Dno aktywne do odbioru materiałów ziarnistych
z silosów, zwłaszcza do zasilania przenośników
taśmowych i ślimakowych
Celem wynalazku jest zapewnienie płaskiego kształ
tu warstwy materiału ziarnistego na przenośniku taś
mowym.
Dno aktywne według wynalazku charakteryzuje się .
tym, że ma k>róciec formujący (5) w kształcie pryzmy,
której podstawa w miejscu połączenia z korpusem (3)
ma przekrój kołowy, a druga podstawa stanowiąca
otwór wylotowy (7) ma l:łrzekrój wydłużony, korzystnie przekrój prostokątny. Otwór wylotowy (7) króćca formującego (5) umieszczony jest poza poziomą osrą
symetrii korpusu (3), przy czym rzut poziomy o•t wortll
wylotowego (7) znajduje się poza obrysem poziome(3 zastrzeżenia)
go korpusu (3).

si
1

Fig. S
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nego wyłąc.<mika stycznikowego (6), gniazda jednostykowe (81, 83, 85 i 86) - obwodów sterowania kopalnianego wyłącznika stycznikowego (7), gniazda jednostykowe (87, 89, 91, 93 i 94) - kopalnianego wyłącz
nika stycznikowego (8), a gniazd a jednostykowe (95,
97, 99 i 100) - kopallnianego wyłącznika. stycznikowego (9).
Sposób według wynalazku polega na tym, że dogodnie wtyk wskaźnika kontrolnego przy włącwnym
napięciu wkłada się w poszczególne gniazda jedno~
stykowe płytki pomiarowej, i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia dany obwód naprawia się lub
mostkuje, albo w celu sprawdzenia stopnia uszkodze~
nia lila płytce pomiarowej dokonuje się - między
poszczególnymi gniazdami jednostykowymi: przy wyłączonym napięciu pomiaru oporności poszczego1nych zespołów obwodów sterowania.
Wyposażenie elektryczne · przemośnika przeznaczone
jest do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych w górnictwie węglowym o znacznym zagroże
niu gazowym.
(9 zastrzeżeń)

P . 239609
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typu SK z >.'uchem maszyny wyciągowej .
zbudowane jest z dwóch elementów elektronicznych (4) z dwoma przekaźnikami i stykami (5),
wykrywających zmiany amplitud napięcia w nadajnikac.h selsYI!1owych (3).
Fodczas ruchu maszyny wyciągowej (1), przy prawidłowej
pracy transmisji zespołu programującego
typu SK (2), w nadajnikach selsynowych (3) zmien1a
się amplituda nap~cia, co wykrywane jest w elementach elektronic7lllych (4), których styki wykonawcze
(5) włączone są szeregowo do układu kontrolującego
prawidłowy ruch maszyny wyciągowej ( 1).
mującego

Urządzenie

(l

zastrzeżenie)

16.12.1982

Fabryka Maszyn Górniczych im. Marcelego NowotNIWKA" Sosnowięc, Folska (Juliusz Sabaturski,
Sta~isław Ko'stka, Cze~aw Kwiatkowski, Janina Budna, Aleksander Dyrda, Adam Basista).

ki

Urząd zenie

z właszcza

na

do

układan i a

gł adkim bębnie

nawija ne j liny, ·
gór nicze go kołowrotu

rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
które zapewniałoby właściwe prowadzenie stalow~j liny i prawidłowe układanie się jej zwojów na bębnie kołowrotu w warunkach dołowych kopalni.
.
Urządzenie utworzone jest przez układ rolek kierujących linę (1), w którym .jedna górna rolka (2)
walcowa oraz dwie dolne rolki (3) walcl>·we w przybliżeniu równe długości czynnej bębna kołowrotu na
ostatniej warstwie liny (1), osadzOlile są obrotowo na
osiach (4 i 5). Cwpy (6 i 7) osi (4 i 5) umiejscowione są w wycięcffich (8) wsporników (9). Rzuty doJnych osi (5) na pionową płaszc zy znę n prostoP:adłą
do podstawy (10) krzyżują się t wo rzą c kąty wierzchołkowe a c-v 5°. Fołożenie górnej rolki (2) ustalone
jest sprężynami (13), a jeden z czopów (7) każdej z
dolnej osi (5) podniesiony jest na śrubach (11).
(3 zastrzeżenia)

B66B
Pierwszeństwo:

Wynalazek

urządzenia

P. 241969
14.05.1982 -

13.05.1983

Onr P 3218187.6)

Blohm + Voss AG, Hamburg, Republika Federalna Niemiec.
Urzą dze nie

do ustalania ruchom ych lin

rozwiązuje zagadnieruie opracowania uustalaj ącego nie .powodującego usZJk:odzeń

Wynalazek
rząd:zenia

Lin.

'
ma obrotOwy bęben (2) w zamocowaniu stosowamym w dowolnym miejscu, który to bę
ben ma kainałowy prrz;epust dla liny (1), przebdegający
pod kątem prostym do osi bębna.
I'stotę wynalazku stanow.i zastosowaruie przy bębinie
(2) tarez bocznych (4, 4'), z których jedna ma Wiieciec zębaty (9), tworzący w:ra:z ze .ślimakiem :z.naną
,pnzekładnię
ślimakową,
samobamOWiną
(5), poprzez
iktórą bęben jest napędzany.
(3 zastrzeżenia)
U.nządzenie

4'

\_c::=~----,JJ I~

_]_

fit;.f
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B66C
H02P

P . 239180

Kopalnia

Węgla

22.11.1982

Kamiemłego "Generał

Dąbrowa Górnicza, Folska (Stefan
sław C iszyński, Jerzy TOI!llaszewski,
Rajnhold Sołowsk i ).
Urządzenie

Zawadzki",
Noszc zyk, StaniBolesław

Fig.2

Fig .1 ·

.1{~==~"41

Orzeł,

do kontroli transmisji
typu SK maszyn

zespołu pro gramującego

wyciągo wy ch

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urządzemia kontrolują cego transmisję zespołu progra-

P.238664

18.10.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Dźwi!?Jnic d Umądzeń
T,r ansportowych, Bytom, Folska {Julian Bobulski, Norbert Hoefler).
Napęd elektryczny i układ sterowania
bębna kablowego do maszyn
dźwigowo- tra.nsportowych

rozwiązuje zagadnienie opracowania nakablowego z ·ro.stosowa.nd.em silll!ika indukcyjnego pierścieniowego normalnej budowy, z dostosowaniem jego do pracy przy zahamowanym wiri!liiku, rozwijającego przy tym m oment obrotowy wystarczają·cy do naciągu kabla oraz opracowarria ukła-

WYIIlalazek

pędu bębna

BIULETYN

URZĘDU

du sterowaruia z.apewma]ącego stały naciąg kabla
i zabezpiec:ze;nia jego przed zbytnim naciągiem i zerwaruem.
Napę<) elektryczny chara.k.teryrz:uje . sdę tym, że silnik iln.dukcyjny pierścieniowy (MI) normalnej budowy
jest -dostosowany cieplnie do pracy w sta:ruie zahamowanym przez obni.żenie napięcia zasilania uzwojeń
stoja~na w stosunku do napięcia znamionowego oraz
przez jego przewyuniarowautie, przy c.zym obnd.że!liie
na,pięcia .zasilanJia uzyskuje się :pr.zez zasilanie si.llllika
indukcyjnego pierścieniowego (MI) napięciem sieci

l
wynoszącym Y3 napięcia znamioll1.o wego silmka indlllkcyjnego pierścden)i.owego (MI) przy połą~u
uzwojeń stojana w trójlkąt i przełączenie tego l..bZWOjeruia w gwiazdę, a stopień :pr-zewymi;a:rowania siJ.nika ill1dukcyjnego pierścieniowego (Ml) wynUka .z ograniczenia prądu obciążenia siln-łka iillldukcyjnego pierście
nriowego (Ml) do waa"tości nie większej niż 20% prą
du znamionowego. Silnik !indukcyjny pier.ścieniowy
(Ml) załąaz.a:ny jest styC2'll1:i.kiem liniowym ma·s.zyny
(5K5), a wyłącUlllly ze zwłoką c.zasową w stosunku
do <&tyc.zniDka lill1li.owego mas.zyny (5K5) za pomocą
przelk:aźcika czasowego (K80).
W ukł?dzie sterowania zainstalowany jest łąc=ik
krańcowy (S2) zabezpieczający pr;zed całkowitym roz.wiruęaiem kabla, łącznik (S3) zabezpieczający przed
mdmiernym naciągiem kabla oraiL przekaź.ruik zanikowo prądowy (Fll) zwalniaka p,rądu stałego (Yl),
włąclJO!l1e poprzez przekaźnw (K55) li (KOS) w obwód
styczników kierurllwwych jazdy.
(3 zastrrreżenia)

~ ~K5~~--~-.
t~_ f - Ó
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Zawiesie ma zamo-cowane do podchwytu (l) ramię
z.asadnicze w ks·ztałcie prostego pręta, usytuowane
p01ziomo. Na końcach ramienia (2) zamocowane są
ramiona pom0C1!11icze (3, 6, 7) w kształcie prętów prostych i wygiętych umożliwiające pra:włdłowe ustawienie podchwytu (l) w trakcie podejmO'Walllia, :przemieISI2lCzania oraz odkładania kręgów.
(2 ,zastrzeżenia)
(2)

,.3

\

P.239210

B66C

23.11.1982

. Centrum Projektowo-Badawcze żeglug~ SxódJ.ądo
wej "Navi.cerutrum", Wrocław, Folska (Marek F~
ki).

T!

Obrotowy

żuraw ładuokowy

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie UllllOżliwienia zastooowanri.a w żur~'Wli.u pojedyńczego, r.Uifowego wysię~.

ZUil'aw charakt.eryzuje się tym, że ;rurowy wysięgnik
jest połącrwny z trzonem żurawia pop:rzez łącz.n!i.k
zawierający swo:r,zeń (3), który z jedinej strony jest
trwale zamocowany weW!I1ątrz obudowy (4) łąc7.'Il.ika,
a z przeciwległej strony jest osadzQny w Turo·w ym
wysięgniku, przy czym obudowa (4) łąCIZitl!ika, przegu- '
bowo połącwna z trzonem żurawia, jest zaopatrzona
w ;pierścień (5) i w dwa Ogira.ni.cznik!i (6), m.i.ędzy którymi jest umieszczony rurowy wy,sięgni;k .zalkończony
pierścieniem (7) opierającym się o pierścień (5).

Yf
_ ___,_h,

(l

zastrzeżenie)

A

""h

KS~-1

Q7·1 KS3·t

uo-.

S2

li> ·

~:J

K15-t

t
S3

SI

1(51-1
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P.239091

P. 239230

B66C

Fig.2

24.11.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznej Obsługi
Rolnlic1twa, Zdżary, Folska (Sylwester Kopania, JOO:ef
Siwek, Mieczysław Ząbik).

18.11.1982

Zuraw załadowczy, zwłaszcza samochodowy

Instytut Gospodarki Magazynowej,
(Heruryk Acller).

Po7.1nań,

Folska

Zawiesie podchwytowe

Wynalazek ·rozwrl.ązuje za.gadlnieri.ie o:pracowall1lia zawiesia umożliwli.ającego mechanizację operacjJ przemieszczania kręgów dźwigruicą.

Wynalazek rozwią•zuje zagadnienie kOI!lstrukcji żu
rawli.a odznac:zającej się prostą d ekO<!lomiczną budową, z.apewrriającą ·pomiar obciążeń wy·się.gnika· przy
pomocy elementu pomiarowego usytuowanego w wysię~nd.ku.

Zuraw cha;rakteryzuje się tym, że wysięgniik (15)
z belki (l) i stopy (2), przy czym stopa (2)

składa się

BIULETYN
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jest usytuowana

. pomiędzy belką

(l) a

kol umną

U RZĘDU

PATENTOWEGO

obro-

(7), zaś wysięgnik (15) podparty jest sdłovvtrLikliem
hydraulicmym (6) za po średn!ietwem wspomnianej
,s topy (2). Element pomiarowy (4) obciążenia wysięgni
ka z jednej strony umocowany jest w przegubie (5),

Uniwersalny żuraw jezdniowy,
zwłaszcza do prac w rolnictwie,
leśnictwie i energetyce

tową

Mórym stopa (2) łączy się z siłownikiem (6), z drugiej zaś sbrony element (4) mocowany jest pm.egubem
(11) do w~ (8) bel ki (1).
Wym.a.lazelk znajduje z.astosowarnie w konstrukcji
żurawi z.a~adowc.zych oraz innych maszyn roboczych
np. ładowaDek ·c hwytakowych.
(3 zastrzeż.enła)

W)'ll.'halazek roiwiązuje zagadniende prostej, bal"dzi.ej
efektywnej, uniwersalnej i taniej konstrukcji żura
wia ,przY'stoso.wanego do wykonywanda wszelkiego rodmju prac w rolnictwie, leśruictwrie i energetyce . .Zuraw charakt.eryzuje się tym, że ma · .ramę :podpo!rową (1), !która jest osadzxma na .zespołe jeZJdriym (2),
kor:zystruie jednoosiowym, stanowiąc ·z tym zespołem
podwozie (3) ż,urawda, a .ZJespół (21) na~pędlu jazdy
.i ruchów roboczych żurawia jest usytuowany poza
konstrukcją podw.o:zia (3). Zuraw może być dodatkowo W)1)01sażony w urządzenie wiertnicze, pomost roboczy, .urządrzende chwytalk:owe i inll1e.
Zura.w znajduje :zastosowanie we wszeliciego rodzaju pracach gd2lie tn.tdne warrmki terenowe i dro~
we uniemożliwiają użycie pos.zc.zególll1ych grurp spr~
tu jakde skupia w sobie przedstaw.i.one rozwiązanie .
(5 zastrzeżeń)

P . 239292

B66C

30.11.1982

Ośrodek Badawcw-RO'zwojowy Dźw.i~c i Ury.ądzeń
T.rarusp01rtowych (Le.szeik ;E>iórowskli, Stanisław Walczyszyn).

Kleszcze szynowe, hydrauliczne
Wynalazek rozwiązuj.e zagad111ienie o.praoowall1ia
Jrons.tru:kcji kleszczy pozwalającej na za.sto.sowanie
prostego układu hydrauliczneg.o z jednQprz,ewodowym
z.atsilan.iem :i racjonalne wykorzystanie sprężyn. Klesz.cze szynQIWe, hydraulic2lne, przez.nac:zJOIIle do .zabezrpieczania dźwignic, maszyn przeiliadowczych lub tym
podo.briych urządzeń pr.zed skutkami dz.iałaruia wdatru,
których szalęki zaciskane są •sprężynami a rozwierane d unoszone hydraul·icznde, ·zawierające dwje dźwig
nie z osadz.onymi na doli11ych końcach sz.czękami, połączone nieco powyżej szczęk z jarzmem, charakteryzują ~ tym, że mają zdwojony nurnilrowy cyldnder
hydTau1iczny (6), którego numik (10) <>!Piera się o belkę ruchomą (11) związaną cięgłami ze
sprężynami,
a nunnilk: (15) opiera się o bellcę (17 ) związaną z ramą (18) .połączoną

z

za~eczaną maszyną .
(l wrstr.zeżenie)

B66C

P. 239529

P~zedsjębiorstwo Projektowania i Dostaw P!Dzemyslu
Obrabiarek i Narzędzi "Ponar-Błpron", Oddział w Zabnu, Zabrze, Polska (Jerzy Dębddkri, Emil Dudek,
Eugeniusz Ndemczyk).

Suwnica bramowa

P. 239513

11.12.1982

O.śro4e.k Badawc.zo-Rorzwojowy Technic:z;nej Obsługi
Rolnictwa, Zdżary k/Lodzi, Polska (Sylwester Kopania, Józef Siwelk, Mieczysław Ząbdk).

skła dana

Wynalazek !l"ozwiązuje zagadnienie opracowania suwmcy bramowej składanej przelJ11JacZOI11ej zwłaszcza do
prac mom.tarowych i remontowych .w halach maszyn
i charakteryzującej się możliwie małą masą.
Suwnica ma wciągndk (l) i u strój nośny, który stanowi; belka je:zdnd wci.ągruka (2) oraz ramo we stoja·k i (3), które są poł ąc zone za pom o cą p:rze~bów (12)

{(g. t.

B66C

13.12.1982

.B lULET:YN

URZĘDU _

o osiach prostopadłych do toru ja.7Jdy (13) wc-ią~a
(l) z belką jezdni wciągnd.ka (2), dając obirotowe połączenie ograniczone przez węzłowe pręty (8). Węzło
we pręty (8) są połączone przegubowo jednymi koń
cami. z belką jezdni wciągni!ka (2) a .dl'ligimi końca
mi są połącwne .p rzesuwnie z belkami (11) ramowych
!Stojaków (3) ustalając .położe.h•ie ramowych stojaków
(3) w po.z ycji prostopadłej do toru jazdy (13) wciągni
{2 z:as~zeżenia)
ka (l).

PATENTOWEGO

dzerria jest gwarancja długotrwałośCi pracy uszczelki
oraz możliwość zabe7J)ieczenia przed wzrostem ciśnie
nia ponad normalne na maksymalną wysokość. Po.nadto otwór poprzeczny ja!k i kołek stożkowy nd.e wymagają

dużych

B66F

P. 239182

B66F

22.11.1982

WojewMzki Związek SJ)6łdzielni Pracy, Ośxodek
Techniki i Organizacji, Bydgoszcz, Polska {Zdzi-sław

25

dokładno ści .

(l

P. 239183

22.11.1982

Wojewócllzki Zwią~k Spókizielru Pracy,
Techtniki i Organi,zacj.i, By;dgoszcz, Polska

Ośrodek
(Zdzisław

Gęsick:i) .

Urządzenie zabezpieczające dźwignik

Gęs.icki) .

hydrauliczny

Wynala.zek rozwiązuje mgadnienie
urządrzend.a l'labezpi.eczającego dźwignik
przed przeciążeniem w całym przedziale

Urządzenie ograniczające wysuw siłownika
dźwignika hydraulicznego

zastrzeżE!n!ie)

cy.

~racowa.nia

hydrauliczny
wy·s uwu pra.

Celem wynalazku jest opracowamrl.e prostego ur:zll-

dzenia

ogra-niczającego

wysuw

c.złonu

wysuwnego

hydraulicznego, ·służącego do podnoszenia
dużych cięż.aTów, a zwłaszcza pojazdów.
Istot,a wynalazku polega .na tym, że w dnie czło
nu wysuwnego (5), .p oprzecmte do jego osi, ponad
uszczelką (7), -..yykonany jest otwór niepr.ze}<)towy (8),
w !którym umieszczony jest kołek sto:bkowy (9) wysuwany elementem sprężystym (10). Zaletą tego urządźwigmika

Dział

Istota wyn.alazku .p olega na tym, że dwustopndow,Y"
otwór (8) w dnie cz.łonu wy~suwtnego (5), zawiera
wewnątrz kulki (10) i (12) o m.ndejszej średnlicy, rozsuwane elementem sprężysty m _ (11), które w suwie
pracy speŁniają rolę zaworu bezpieczeństwa, a w górnym maksymalnym położeniu rolę zaworu przelewowego oraz blok:a(dy mechanicznej dla członu wysuw(l zastrzeżenie)
nego (5).

C

CHEMIA l METALURGIA
COlB

P. 241838

06.05.1983

BOIJ
Pierwszeństwo:

07.05.1982 -

Włochy ~nr

21132A/82)

Snamprogetti S.p.A. . Mediolan, Włochy (Giowanni
' Perego, Vittorio 'Fattore, Marco Taramasso).
Syntetyczne materiały krystaliczne
o porowatej strukturze typu zeolitu,
zawierające tlenki krzemu i boru oraz sposób
wytwarzania syntetycznych materiałów krystalicznych
o porowatej strukturze typu zeolitu
zawierających tlenki krzemu i boru
Wynalazek rozwiązuje zagatdnien.ie uzySkania nowych syntetycznych m.aterdałów kzYJstal!icz;nych o porowatej strukturze typu zeolitu nadających się do
celów katalitycznych.

Syntetyc:zme materiały ilcr'ystaHczne o porowatej
strukturze typu zeolitu, zawierające Uetnki kTZemu
ti boru, o wzorze eiDJ)iryc-.z.n.ym w stanie bezwodnym
a.R20.(l-a)ME!20.B20a.xS.i02, w którY'ft\ a zmienia
się od O do l, x zmiend.a się od 30 do 120, Me oznacza kation H+, katio.n NH4+ lub kation metalu alkalicznego, a R oznacza jeden lub kilka katiooów
czteroalkilo·a moniowych otrzymuje się w wartmkach
hydroterm1cw.ych, w ;reakcji zwią.zku krzemu, zwliązku
boru, mieszaniny wodoro,t lenku ezteromclyloamormowego i czterobutyloamoniowego albo mieszanej czwarto·rzędowej za·s ady wodorotlenku metylobutyloamondowego, w obeC!ności wodorotlenku metalu alkalicznego
lub wodorotlenku amonowego, pny ~ym 1stosunek
molowy Si02 : B20a w reagentach wynosi 0,5 :30, stosuneik molowy H20: Si02 w reagentach wyno~ 10 : 50,
stosU!Ilelk molQWy R : Si02 w :rea·g entach wynosi 0,05 : 5;
a stosunek molowy Me+: Si02 w reagentach ·w ynosd
(11 zastrzeżeń)
0~ , 5.

BIULETYN
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PATENTOWEGO
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COl D

P. 241897

P.ierwszeństwo: 11.05.1982 -

10.05.1983

Włochy (m 21187 A/82)

Ita1kali Societa ltaHana Sali Alcalini S.p.A., Palerm.o, Włochy.
Sposób odzyskiwania chlorku sodu o czystości
odpowiadającej celom przemysłowym
z odpadów poflotacyjnych surowców potasowych
Sposób odz.y,slciwania chlorku sodu o czystości odpowńadającej celom przemysłowym z odpadów poflotacyjnych ~urowców potasowych, polega na tym, że
prz.emywa ~ię odpady poflotacy,itne wodą i ługiem ma-

cienystym z. jednego lub kilku kolejnych etapów
procesu, który to ług z.awńera chlorek sodu jako skład
nik pOdstawowy dla uzyskania inie~z.cminy fazy stałej z.awierającej niemal całkowitą ilość chlorku sodu
majdującego się w odpadach poflotacyjnych, uzyskaną mieszaninę rozdziela się na pierwszą zmętniałą
część o wzbogac0111ej fazie stałej i drugą zmętniałą
część wzbogaconą w fazę ciekłą, a nastę,p;ruie oddzliela się fazę stałą od fazy ciekłej pierwsz.e.j zmętniałej
części, przy czym ta faza ciekła jest wyk'Onlystywana przynajmniej jaJko część ługu mac.ie=ystego stosowanego do pr~mywania w pierwszym eta·pde pro(3 zastrze:ienlia)
cesu.

trolitu, zaś frlltrat podgrzewa się do temperatury od
323 do 333K i neutralizuje mlekiem wapiennym do
pH 5,5-6,0. Roztwór po filtracji poddaje się dwustopniowej .ekstra'kcj.i przeciwprądowej , stosując w
pierwszym stopniu jako ekstrahent kwasy dwualkilofosforowe o ilości węgli w rodniku alkalńcznym od
Ca do C12, rozpuszczone w stosunku od l do 5-20
w węglowodorach alifatyczmych, przy czym ilość ekstrahenta wynosi od 1,2 do 1,5 ilości .s techiometrycznej jonów cynku, zaś w drugim sto,pniu ekstrakcji
Wipl"'!Wadza się ro:z,twór wodny NH,OH w ilości 2 mole NH40H na l mol cyiJJku, po czym ro·z hvór zatę
ża się do stężetnlia od 100 do 120 g/1 Nu++ , poddaje
filtracji klMując-ej w temperaturze od. 36~ do 373K.
a czyiSty róztwór siarc·z anu .niklawego żatęża się do
żądanego stężenia lub krystalizuje i schładza.
(l

P. 239200

C02F

P. 233629

28.10.1981

Janusz Baranowski, Anna Bułka-Barain'Owska, Łódź,
Polska (JaJnu·s z Baranowski, Anna Bułka-Baranow
ska).
Otrzymywanie

węglanu żelazowego

Sposobem według wynala-z.ku · węglan żelazowy otrzymuje się jako produkt te:rmicz.nego ro7Jkładu kompleksowyćh zwią'Zków żelam na trzecim ,stopniu utlenienia zawiecrających jako ligand z.wiązek organiczny rozkładający się w powietrzu w tellljperaturze nde wyż
(l · zastrzeżenie)
szej ruiż 593 K do dwutlenku węgla.

C OlG
C25C

P. 239160

22.11.1932

24.11.1982

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Hydrotechnicznego "Energopol", · W <Wszawa, Polska (Aleksander Dendszewski, Andrzej Bngela,rt).
Urządzenie do biologic:~.nego oczyszczania
małych ilości ścieków

Wynalazek
COl G

za.strzeżenie)

rozwiązuje

z.agad.o.ienie

(}pracowania

urządzenia które byłoby proste · w wykonaniu i dawało maksymalny efekt oczyszczan ia łącznie z mineralizacją osadu.
Ur;ządzeni.e do biologicznego ocz.yszc.z.anlia małych
ilości ścieków zawiera podłużmy zbionni!k (1), w r zucie poziomym prostokątny , natomiast w przekroju poprzec.znym, w dolnej cz.ęści z.aokrąglony, rozszerzający
się ku górze do maksymaJm.e go poziomu zwierciadła

cieczy.
W irorno.rze -oczyszczania (2), nad przewodem napowietrzającym (4), usytuowana jest ścianlka skośna (6).
wzdłuż całej długośai zbiornika (1). Boczna pTzestrzeń
zbiomLka (l) ogranicz.ona ścianką (7), w górnej części
pionową, a w dolnej części skośną, stanowi kornorę
osadza.r.uia (8). Szczelina dla dolnego dopływu cieczy
do .komory osactzan,i a (8) osłonięta jest przegTodą kierunkową "(9) dostosowaną do kształtu dna zbiornika
(l) a skośn~j .ścianki (7) komory osadz.anna (8). W górnej części komory osa.dz.a.nia (8) usytuowane jest P.O(5 zastrzeżeń)
przeczn.e koryto zbiorcze (10).
l

Biuro Studiów, Projektów i Realiz.aćji Inwestycji

Przemysłu Nieorganicznego "Bd,prokwas", Glń.wice, Politechruiła W:rocłaWsk:a, Wrocław , Pols)ta (Władysław
Grysiewicz, Mirosław Michałowski, Jacek Ajdukie-

Wlicz, AndTzej Hrydziusz.ko, Wojciech Myszka, Andrzej
Mączyński, Ryszard Heluszko).
Sposób wytwarzania siarczanu niklawego
o wysokiej czystości
z odpadu poelektrorafinacyjnego miedzi
Wynalazek :rozwiąZluje z.agadnienie uzyskania siarcz.a.nu niklawego o wysokiej czystości, przeznacz.onego zwłaszcza do produkcji akumulatorów zasadowych
oraz do cienkich 'pokryć galwanic.znych, w procesie
oczy-szc.zaoia siarczanu niklawego uzyskiwaJnego po
elektrolityc:znej rafinacjd miedzi.
Sposób według wynala:zlku polega na tym, że w
pierwsrej fazie rozpuszcza się •s urowy siarcz.am. nilda- ·
wy w popłuczynach keku · żelazowego przy stosunku wagowym popłuczyn do siarczanu niklawego jak
3-3,5 do l w temperatuTZe Old 323 do 333 K mechandcw.i.e mieszając w cz.asie od 120 do 180 minut, następnJie neutralilzuje się roztwór mlekięrrn wapie:mym
utrzymując· temperaturę, a po ]J<)dwyż.szeniu temperatury o 20K baPbótuje się roztwór ·sa>rężonym powietrzem strącając · żelazo do uzy.ska.nia stężenia Fe ++
poniżej l g/1 roztworu, po czym wprowadza się wodny roztwór H202 lub NaOCl z nadmiauero od 1,1 do
1,2 iląśc·i stochlometryoznej żelaza a po przeprowadzeniu filtracja kek żelazowy przepłukuje się wodą
kierując pópłuc·zyny do wstępnego rozpuszczenia ełek-

C02F

P. 239234

24.11.1982

Abdemia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn, Polska (MiK.rzemieniewski).

rOIS]ław

Urządzenie

do biologicznego oczyszczania

ścieków

Wynalazek dotyczy urządzenda do biołogic:znego
oc.zy·sz.czalr.uia ścieków, . które może z.'!1aleźć .z .astosowanie w oc,zysz.czalniach miejskich i przyz:aikładowych,
zwłaszcza do oczyszczania w warunkach beztle.11owych
śdeków przemysłowych, charateryzujących się bardzo
wysokim stężeniem z.an:ieczy,szczeń.

BIULETYN
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WY"nalazek rozwiązuje zagadnienie .z.większenia efektyWII1oŚCii usuwanda zallllieczyszczeń ze ścieków.
Urządzenie Składające się z szeregu rur, do których z jednego końca wpr owadza się ścieki surowe

t

K4

a oczysz.czone odpływają dQ osadnika wtórnego drugim końcem rur, charakteryzuje ·się tym, że wewnątrz rur (l) zamocOIWane są obracające się wałki (2)
(l zastmeżenie)
w postaci ślimaków.
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P. 240123

C02F

Węgry {m

14.01.1982 -

100/82)

Pierw.szel'l:stwo: 29.03.1982 -

MTA Miisza.ki Kami.ai Kutató Interet, Veszprem,
Węgry.

Sposób odtruwania ścieków prze.nysłowych
kompleksowe sole metali ciężkich

zawierających

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie qpracowania ekonomicznego sposobu odtruwania szlamów odpadowych, zwłasz.cza z .przemysłu skór.z.arriegQ, zawierają
cych komplek.sowe sole metali ciężk.ich i materiały
organiczne.
Sposób według wynalaU:u polega na tym, że do
.!zawiesiny zawierającej nie Wlięcej niż 100 kg materiału stałego w l m 8 dodaje .się kwasu · siarkowego i/lub mieszani ny nieorganicznych kwasów zaw:ieraj ącej co ·najmniej 30% wagowych ·k wasu siarkowego, w tak:J. sposób, by stężenie ik.wasu ruie przekroczyło 10% wagowych w odniesieniu do sumarycznej wagi szlamu, a po zakończeniu obróbki kwasem
pH mieszaniny było poniżej l. Reakcję · pr~owa
dza się w zaklresie 20 do 100°C, przy energiCZIIlym
mieszaniu. Ze szlamu odJdziela się kwaśną aiecz zawierają cą ·sole metali ciężkich, ro.ztwór zobojętnia się,
wytrąca sole metali, oc.zysz.cza je, a org.aJrl!iczną zaw:iesinę odmywa od jonów metali i kwasu.
{3 zastrzeżei)Jia)

P. 240352

C02F

T

28.01.1983

Biuro Projektów Gospodarki Wodnej li SCiiek,owej
Zabrze, Za'o:rze, Folska
Oddział
"Biprowod"
(Krzysztof Wilk, Lesz.ek Komick.i, Alojzy Hałat, Józef
Copik).

.

Urządzenie

do elektrochemicznego
emulsji wodno-olejowej

Tatabfmyai

Szenł>anyak,

Węgry (llll"

Tata:banyari,

952/82)

Węgry.

Sposab biologicznego oczyszczania ścieków
i urządzenie do stosowania tego sposobu
Zagadnieniem podlegającym rozwiązanriu jest QPra.cowanie prostego, .skutecznego ti ekonomicznego sposobu i urządzenlia do oczyszc7alnia ścieków.
Sposób biologicznego oczyszczania ścieków, zawierających biolo~CZlruie rozkładające się substancje o.rganicme za pomocą osadu czynnego, polega na tym, że
g;rubsze części zawarte w surowych ściekach ewen1malnie :ro'Zidrahnia się do ro'Zltliaru cząstek 5-20 mm,
następnie śc.ieki napowietrza ·się w obeonoścli osadu
czynnego przez ustawienie kolumny cieczy o wy's okości ao najm'Uliej 10 m, przy czym utw01rzoną mieszan1nę śdeków i osadu czynnego usuwa się w sposób oiągły z góimej częśoi kolumny cieczy,• zaś g.a.z
napowtietr.zftjący lrorzY'stnie dy~:r;guje !Się w tej mie·s z.aninie, na·f>tępnie miesz:ammę tę wprowadza się
z powrotem rio .dolnej części }tolumny cdeczy, przy
czym mieszanina ta napowietr~ się, zaś mieszan~ę
ściek ów i osadu czynnego usuwa ,się z gómej części
kolumny cieczy korzystnie z jej 1/6 części, następnie
osad czyruny osadza :się pod ciśnden!iem odpowiadają
cym co najmniej ciśnieruiu panując.emu w stref-ie napowietrza.n ia , zaś o.sad czynny zawraca· się, karz.y·Stnie w sposób ciągły, do 1!12!PoWlietrzania, a biologiczny nadmiar osadu usuwa . ·się , kO!rzy·s1.inie pe:niodycz.:rrie z układu, następnie redukuje się ci śnienie
ścieków i u suwa ·się ścieki, ewentualnie po łch zdezynfekowaniu.
Urządzenie według wynalazku zawdera urządz.enie
(l) rozdrabnriające. pompę (13) doprOIWadz:ającą ścieki,
strefę napowietrzania (2) o użytecznej głębokości wo-

rozkładu

Zagadnieniem podJegającym rozwiązaniu jest skonstruowanie urządz.enńa zavew.ndającego prO!Wadzenie
ciągłej elektrokoagulacji emulsji, szczególmie ście-'
ków.
UrządzenJie do elektrochemicznego rozkładu emulsji olejowo-wodnych prądem .stałym o gęstości w za:
kresie 0,5-2,0 A/ dm 2 składa się z cylindrycz:nej anody (l) osadzonej w dielektrycznej kształtce (3) oraz
z usytuowanej współosiowo na zewnątrz katody (2),
Wyposażonej u dołu w króćce doprowadzające emulsję (K2), a ZJ<lkończanej u góry zbiomik:J..em (4) o dnie
ukośnym ułatwiającym odprowadzenie lpłym.nych produktów rozkładu króćcem (K3) oraz .produktów ga(l zastrzeżenie)
rowych króćcem ,K4).

29.03.1983

P. 241249

C02F
Pierw~eństwo:

l
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dy co najmniej 10 m, przewód (14) dla mieszaniny
osadu czynnego, pompę (3) zaw.racającą,

śCieków i
urządzenie

(4)

doprowadzające

gaz

naa>Owietrzający,

przewód (6) między strefę napowietrmnia (2) i wtórnym osadnikiem (7), urządzenie (9) redukujące ciś
nienrl.e oczyszczonej wody, urządzenie (15) ·zawracające
osad z osadnUka wtórnego (1) do strefy napowietnania (2), urządzenie (11) do usuwania nadmiaru osadu, ewentualnie ·urządzenie dezynfekujące (10) i urządzenie (12) ·doprowadzające !POWietrze wz.bogaeone
w tlen lub czysty tlen.
(10 za!strzeżeń)

C04B

P. 239787

T

28.12.1982

Cementownia "Pr.zyjaźń", Wierzbica, Folska (Jan
Chyb, Jacek Kuna, Igor Mieczkowski).
Urządzenie · do chłodzenia klinkieru
w chłodnikach planetarnych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie skonstruowania
urządzenia umożliwiającego szybkie schładzanie klin- ·
kieru w chłodnikach planetarnych pieców obrotowych
za pomocą wody.
Urządzenie według wynalazku charakteryzuje się
tym, że do głowicy wylotowej od czoła (2) i w osi
piecapomiędzy chłodnikami planetarnymi (3) zamontowany jest pierścień - koryto (4) z obwodowym
ótworem (5) na wewnętrznej walcowej powierzchni
pierścienia koryta (4) i z otworami (6) na zewnętrznej powierzchni rozmieszczonymi naprzeciwko
chłodników planetarnych (3), przy czym do każdego
z otworów (6) zamocowana jest tuleja (7) wchodząca
promieniowo do wnętrza wylotowej połowy chłodni
ka (3) z luzem obwodowym (8) przez otwór (9) osłonę
do środka dyszy (11), a oś dy·Szy (11) jest
do osi chłodnika.
(5 zastrzeżeń)

rurową (10)
równoległa

PATEN·fOWEGO
topnika, natomiast dodaje się w charakterze inhibitora do 0,3% krzemianu cynku lub trójtlenku glinu
oraz do 3% bentonitu.
Powyższy sposób znajduje zastosowanie 'głównie w
przemyśle elektroceramicznym, przy odlewaniu izolatorów elektrotechnicznych wykonywanych dotychczas
z porc~lany.
(l zastrzeżenie)

C04B

P. 243234 T

Zakłady Dolomitowe "Szczakowa", Jaworzno, Folska (Andrzej Stachurski, Bolesław Bolek, Justyn Sta. churski, Jan Mazur, Stefan Płatek, Zygmunt Z uralski, Zdzisław Sadowski, Władysław Dziwińsk!).
Ogniotrwała masa do regeneracji
obmurza pieców elektrycznych ·w stalowniach
i sposób jej produkcji

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest uzyskanie t3.niej i trwałej masy do regeneracji ·obmurza
pieców elektrycznych. ·
Ogniotrwała masa do regeneracji obmurza pieców
elektrycznych zawiera w swym składzie: 32-50% CaO,
20-28% MgO i 3--12% Cr20a, a otrzymuje się ją
przez wymie.s za'n ie na sucho:
60-85% dolomitu prażonego, w którego skład wchodzi: 55--'60% Ca, 28-33% MgO i 4-7% Fe203
o granulacji 0-2, 0-3 lub 0,5-3 mm ;
6-25% rudy chromitowej zawierającej w swym skła
dzie 40-50% Cr~a i 10-16%Fe20 3 o granulacji 0-0,5 lub 0-1 mm;
związków nieorganicznych o'. temperaturze
topliwości poniżej 1600°C i granulacji poniżej 2 mm oraz
1-5% substancji zwiększających plastyczność masy o granulacji poniżej 2 mm.
(l zastrzeżenie)

P. 239145

C07C
. • a~

28.07.1983

22.11.1982

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa,
Ciborowski, Krystyna Śledzińska).

/~

(Stanisław

Folska

Sposób odwodorniania Cykloheksanolu
Przedmiotem wynalazku jest sposób katalitycznego
odwodorniania Cykloheksanolu do cykloheksanonu w
fazie gazowej . przy użyciu katalizatorów miedziowych.
Sposób · ·według wynalazku polJ)ga na tym, że pary
cykloheksanolu, zawierające ewentualnie cykloheksanori i/lub parę wodną, przepuszeza się w warunkach
adiabatycznych przez 3--20 warstw katalizatora, przy
czym między warstwy katalizatora wprowadza się
tlen w ilości 0,1 do 0,2 mola tlenu na l mol powstałego w reakcji cyklohekianonu, a proces prowadzi się
w temperaturze 160-300 cc.
(4 zastrzeżenia)

10

C04B

P. 243214

T

28.07.1983

Biuro Projektowo-Technologiczne Przemysłu Sprzę
tu Oświetleniowego i Elektrainstalacyjnego "POLAM...PROJEKT", Warszawa, Folska (Zygmunt Supeł).
Sposób wytwarzania ceramicznych kształtek
odlewanych z lejnej masy ceramicznej
· z dodatkiem szkła
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
zastosowania do produkcji ceramicznych wyrobów
odlewanych, w miejsce iJmpoll'towanych kaołinÓw niskospiekających się glin, w miejsce natomiast skalenia - mieliwa ze szkła zwłaszcza oświetleniowego
borowokrzemowego, posiadającego trwałe naprężenia
termiczne.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tym,
że · za,gęszJcz.enie c7,erepu ceraaniki uzyskuje się w
temperaturze do 127(}°C bez stosowania naturalnego

C07C

P. 239171

23.11.1982

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, Folska (Marian Janczewski, Lucjan Goś) .
Sposób otrzymywania nowych kwasów
bromo-2-naftylotioglikolowych
Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania
nowych kwasów bromo-2-naftylotioglikolowych o wzorze ogólnym I, w którym brom zajmuje położenia 4,5
i 7.
Według wynalazku nowe kwasy o podanym wzorze ogólnym otrzymuje się przez redukcję bromonaftaleno-2-sulfochlorków o wzorze ogólnym II, w którym brom zajmuje odpowiednie położenie, solami metali posiadającymi kation przechodzący na wyższy
stopień utlenienia, zwłaszcza chlorkiem cynawym w
rozpuszczalniku organicznym wysyconym halogenowodarem. Przez zadanie mieszaniny poreakcyjnej stężo-

BIULETYN URZ.Ę~U
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nym kwasem halogenowodorowym wytrąca się bromotionaftol, który rozpuszcza si~ w rozpuszczalniktt
organicznym i zadaje wodnym roztworem kwasu chlorooctowego oraz wodorotlenku metalu alkalicznego do
uzyskania alkalicznego środowiska. Z produktu stanowiącego
sól
kwasu bromonaftylotioglikolowego
przez zakwaszenie kwasem mineralnym wytrąca się
nowe związki o wzorze ogólnym I będące przedmiotem wynalazku.
Nowe kwasy nadają się- jako substraty przy produkcji barwników pochodnych tioindy~ .

z propanolem

• (1

zastrzeżenie)

29
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niższy tlenek lub wodorotlenek metalu
utlell'ia się ciągle do wyższego tlenku lub wodorotle niku tego. metalu w procesie elektfiOC'hemicinym.
Kwa,s propionowy jest stosowany między innymi
jako główny składnik środków chwastobó jczyc h o;raz
do konserwacji d ochrony zbóż i produktów zbożo
wych.
(2 zastrzeżenia)

· P. 239952

C07C

31.12.1982

Instytut Chemii Przemysłowej, Warszawa, Folska
(Heillll"yk Staniak, Małgorzata Majewska, Maria PeSIZek, Gabriela F,ryc).
Sposób wytwarza-nia adduktów dwucyjanodwuamidu
W~

C07C

I

P. 239173

23.11.1982

Uniwersytet Warszawski, Warszawa, Folska {Wincenty W. Płotczyk, Teresa Opalińska, Andrzej Resztak, Andrzej Szymański).

P.r.zedmiotem wynalazku jest sposób wytwa<rZaruia
adduktów dwucyjanodwuamtdu.
·
Wyrnalazek rozwiązuje zagaidnienie opracowania sposobu umożliwiającego uzy,s kanie produktu o dużej
czystości i z dużą wydajnością oraz pozwalającego na
zmrui.ejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Reakcje addycji prowadzi się w temperaturze
100-104°C, przy stosunku l mol dwucyjanodwuamidu na l gramorównoważnik pierwszorzędowej grupy
aminowej i l mol chlmowodoru, w ciągu 2--6 godzirn. NaSitępnie pmdiukt reakcji chłodzi się do temperatury 85-94°C i WPifO•W adza się od 2-5% wago.w ych dwucyjanodwuamidu w stosunku do w yj-.
ściowej ilo śc i dwucyjanodwuami:du, w postaci zawiesiny w wod~e maz od 2- 5% wagowych nieorganicznego kwasu trójzasadowego w stosunku do użyteg!O
chlorowodwu i reakcję addycji prowadzi się w cią
gu 1-=--4 god~in w ·t ej obniżonej temperatu'l."ze. Po
zaJkońc:zen~u reakcji zobojętnia się i wytrąca addukt
wodlnym roZitworem wodoo-otlenku sodu.
(l zastrzeżenie)

Sposób. wytwatzania acetylenu

!>rzedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
acetylenu, zwłaszcza z gazu ziemnego, w strumieniu
niskotemperaturowej plazmy wodorowej, _przeznaczony do stosowania w wytwórciach gazów tecłmicmych.
Sposób polegający na tym, że w reaktorze plazmochemicznym, pomiędzy katodą a anodą w postaci dyszy pali się łuk elektryczny, potem przepus~cza się
przez anodę-dyszę strumień wodoru nagrzewanego
tym . łukiem i posiadającego zmienną entalpię, która
jest określona prędkością przepływu gazu przy okreś
lonym natężeniu łuku elektrycznego, a następnie strumień gorącego gazu kieruje się do strefy reakcji reaktora, gdzie miesza się strumień gorącego wodoru ze
strumieniem podgrzanego metanu, a wytworzone go~
rące produkty pirolizy przemieszcza się do strefy zamrażania, gdzie chłodzi się je gwałtownie, zwłaszcza
strumieniem wody, i wówczas odzyskuje się z tych
produktów acetylen, charakteryzuje się tym, że stosunek energii strumienia plazmy do objętości wodoru w tym strumieniu wynosi co najmniej 3,6kWhjm3
wodoru, a ·sto.S'I.IInek ilości wodmu do ilości metanu
jest mniejszy od 2,5, korzystnie poniżej 1,33.
(l zastrzeżenie)

Pd.erwsreństwo:

P. 239174

Szwajcaria (ńr 893/82)
Szwajcaria (m 6924/82)

12.02.1982 29.11.1982 -

SaJrndoz AG, Barzylea, Szwajcaria.
Sposób wytwarzania 5'S-(2R-butylo)-peptydoergotalkaloidów i ich soli addycyjnych z kwasami

Sposób wytwa<rzania 5'S-(2R-butylo)-peptydoergotalkaloidów o wzorze 11., w k~óry.m R 1 oznace.a .rodnik metylowy, etylowy łub iwpropylmvy, ora,z ich soli

o11
C--NH--

R, WH
_L-o,
:

L

~

N-CH3

H

C07C

11.02.1983

P . 240540

C07C
C071)

O

l

H N

~---~)~~

H~ CH3
H3C H

23.11.1982

Lnstytut Katalizy Li F·i zylkochemii Powierzchni P AN,
Kraków, Folska (Andrzej Kowal, Jerzy Habeif).
Sposób otrzymywania kwasu propionowego

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywan.ia
kwaSiu prtqpiorno\vego ·na drodze elektroche.miC":znegoutleniania propanolu w roztworze alka),iczrnym.
Sposób według wynaiarzku polega na tym, że PifOpanol poddaje się utlenianiu na powier:z.chnd meta[u
pokrytej · wyższYm tlenkiem lub wodorotlenkiem tego metalu, przy czym powstający w wyniku reakcji

addycyjnych z kwasami, polega na kondensacji odpowiedniej reaktywnej poebodlilej kwasu li:zergowego albo prekursora tego zw•iązlku z solą addycyjną z
kw.asami oopo!Wiedlniego 5'S'{2R-butylo)-aminocyklolu.
ałbo prekursora tego związku.
Związki otrzymywane sposobem według wyrn.alazku
mają właściwości leczniicze i mogą · być stos<>warne dó
celów terapeutycznych, zwłaszcza . do ha mo warnia wydz;ielania prolaktyny, leczenia demencji staTczej i
podwyższania czujności , a także do leczenia udaru.
(2

zastrzeżenia)

BIULETYN URZĘDU P A TENTOWEGO
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P. 243172

T

26.07.1983

Instytut Przemysłu Fali'lllaceutycznego, Warszawa,
Folska (Teresa Sikorska. Anna Krotowslka).
Sposób wytwarz;łnia
pochodnych N-benzoilofenyloalaniny

Przedmiotem wynaJaJZku · jest met:) da wytwarzama
est·r ów metylowych pochodnych N -beil'ZOilofenyloalaniny o wzorze ogólnY'm l , w którym R1 i R 2 oznaczają atom WIOCkl1ru, !!)rupę hydrakSylową bądź grupę
metoksylową.
·
Sposobem według wynala:cltu odpowiednie pochod-·
ne 2-fenylo-4-{be'l1!Za'lo)-Qk·sa<zolonu-5 poddaj€ się_ redukcji wodon~m stosując ·jaklo katalizato:r N) Raney'a,
a produkty redukcji wyodrębnia z mieszaniny reakcyjnej po zatężeniu. Związki te stanowią podstawowe półprodukty w syntezie L-Dopy ~tosow3JIJ(ej w
leczeniu pa~kinso:nimnu .
(3 zastrzeżenia)

Sposób hydirolizy kwasu 3,5 -dwubromo-4-hydroksybenzoesowego do kwasu 3, 4, 5-trójhydroksy,benzoesowego (galusowego) polega na tym, że kwas 3,5-dwuhromo-4-hydroksybenzoesowy lub jego jedno- i dwupodJSitawiOII1e soJ.e OO>dowe bądź po:taso•w e zadaje się
wodnym ro:ntworem NaOH o stężeniu 20-40% wagowych lub KOH o stężen-iu 30-50% wagowych, bądź
te>:l ich mieszaninami w zakresie ·stężeń 2a-50% wagowych w i.l.JOści 6-9 mola MeOH na l mol kwasu
3,5-dwubromo-4-hydroksybenzoesowego, daje się soli
kwasów siarkowych zawierających siarkę na +4
st.Oipnńu utleniania w ilości 0,01-0,05 mQJla na l mol
kwasu 3,5-dwubromo-4-hydr-oksybenzoesowego i następnie ogrzewa mieszaruinę reakcyjną w temperatur-ze 110-125°C w ciągu 1-3 godil.in, po azym zakwasza się kwasem ntineralnym bądź wielkocząst~z
kowym palikwasem do uzyskania pH w zakresie
l ,0---3,2 i odsącza ewentu.1lny . osad.
(2 zastrzeżenia)

C07D

P. 234716

Akademia Medyczna, Gdańsk, Folska
larski, Henr) k Foks). '-

13.01.1982
(Bogusław

Pi-

Arylowanie aktywnych związków
metylenowych

C07C

P. 243187

T

27.07.1983

Akademia E:k0il1.omiczna im. Oskara Langego, WrroFolska (Romuald Bogoczek, Joanna Surowiec).

cław,

Sposób hYdrolizy kwasu
3,5-dwujodo~4-hydroksybenzoesowego

do kwasu galusowego

Wynalaa.ek rozwiązuje zagadnienie umożliwienia
otrzym3llli;;J. z wys01ką wydajnością kwasu galusowego w postaci roztworu wodnego zawierającego związ
ki lliieorga.nicZlile, który może służyć do dalszego przen>bu na ]X>Chodne kwasu galusowego lub też można z
niego v.yd.z:ielić kwas galusowy w postaci stałej.
Sposób według wynalazku, w którym kwas 3, 4,
5-trójhydroksybenzoesowy (galusowy) otTzyunuje sdę
w post'lci stężonego roztworu wod:nego zawierającego
zwią?lk·l nieorganiC2ll1e, polega na tym, że kwas 3,5-dwujodo-4-:-hydroksybenzoesowy lub też jego· karboksylanowe lub feriol3lllo'We pochodne sodowe bądź
pot~sowe ogrzewa się w tempe·raiurze 80-125°C w
ciągu 0,5--7 godzin, w obecności soli kwasów siarkowych zawierrających siar,kę na +2, +3 lub. +4 stopniu 11tlenienda w H(}ści 0,01-0,05 mola na l mol
kwasu 3,5-dwujodo-4-hydroksybenzoesowego z wodnym roztworem NaOH o stężeniu 20-40% wagowych
lub KOH o stężendu 30-50%· wagowych · w ilości
6-9 mola MeOH na l mol .k wasu 3,5-drwujodo-4-hy-droksybenzo ęsowego, po czym zakwasza się kwasem rmneradnym bądź wielkccząsteczkowym paUkwasem do uzyskania pH w zakresie 1,0-3,2 i odsącza
ewentualny osad.
{2 zastrzeże_nia)

C07C

P.243189

T

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzy!Ilywania
nowych pochodnych pirazymy i N-tlenku pirażyny
wykazujących działanie przeciwbólowe ·i przeciwzapalne ·oraz nowy, bardziej dogodny sposób wytwarzania pirazynyloacetonitryli
wykazujących
działanie
przeciwbólowe i przeciwzapalne.
Sposób ten polega na wymianie ątomu chloru w
odpowiednich pochodnych pirazyny na ugrupowanie
cyjanooctowe lub acetonitrylowe podczas reakcji prowadzonej w układŻie dwufazowym: ciecz-ciało stałe
lub ciecż-ciecz.
Otrzymywanie 3-i G-podstawionych pirazymyloo.ce·tonitryli polega na dekairboksylacji. w kwasie borowym odpowiednich pirazynylocyjanoestrów.
(10 zastrzeżeń)

C07D

P. 236884

Akademia Medyczna, Łódź, Folska (Krzysztof Kostka, Małgorzata Owczarek).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
5-lub 7-(o-_hydroksyfenylo)-2,3-dihydro·-1,4-diaŹepin

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarza
nia nowych· pochodnych 5- lub 7-o-hydroksyfenylo-2,3-dihydro-1,4-diazepin o wzo-rach ogólny~h l ~ 2,
w których . R stanowi wodór lub podstawruk alk·1lo-

27.07.1983

Akademia E'kon-::micz.na im. Oskara Lo.ngego, WroPols•ka (Romuald Bogoczek, Jcanna Surowiec).

cław,

Sposób hydrolizy kwasu
3,5-dwubromo- 4-hydroksybenzoesowego
do kwasu 3, 4, 5-trójhydroksybenzoesowego
Wynała>Z€1k
·ro<ZJWiiązuje
zagad!hienie umo-żliwienia
uzyskania z wysoką wydajnością kwasu galusowego
w po·staci roo;tworu wodnego zawierającego z;wiązki
nie~ganiczne, które mo ima oddzielić w zn3llly . sposób.
·

11.06.1982

WZdJR

t

BIULETYN
wy, R1 stamowi

karboksylową,

grupę

metylową,

URZĘDU

ety-

lową, amidową lub wodór, R 2 i R3 stanowi grupę
Zwią:z;ki te możru:~~
metylową, nitrową lub wodór.
otrzymać w wyniku reakcji kondensacji pochodnych
benzo...y-pironu (chrromonu) z etylenodwuaminą i
jej pochodnymi, najkorzystniej w środowisku oc-oz-

puszczałńików organiemych wobec nadmiaru aminy
(2- lub 5-krotmego).
Związki otrzymane sposobem według wynalazku
(l zastrzeżenie)
wykazują działanie uspakajające .

com

18.01.1983

P. 240209

AOlN
Pierwszeństwo:

20.01.1982 -

Japonia (nr 6142/1982)

Mitsui Toatsu Chemi.cals, Incoporated, Tokio, Japonia (Katsutoshi' Ishikawa, Hitoshi Shimotori, Noboru Iida, Kazuno Ak1hiro Shuji Ozawa).
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
5-mctylotiopirymidyny i środek grzybobójczy
zawierający te pochodne jako substancje czynne

Sposób wytwarzania kwasu 6a-metoksy-6~~[2-(2acetamido]-metylofenoksykarbonylo)-2-( tienylo-3)
penicylanowego o wzorze 2 lub jego dopuszczalnej w
farmacji soli albo odszczepialnego in vivo estru polega na tym, że zwi'ązek o wzorze 3, w którym grupa
aminowa ·jest ewentualnie podstawiona dająca się
usuwać grupą umożliwiającą acylowanie, a Rx oz:nacza grupę chronioną grupą karboksylową poddaje silt
reakcji z N-acylującą pochodną kwasu o wzorze 4,
po czym przeprowadza się ewentualnie jedną lub
więcej z następujących reakcji: usuwanie ewentualnego podsta.w nika goc-upy amidowej, usuwanie grupy
chroniącej grupę karboksylową , przekształcenie produktu w sól lub odszczepialny in vivo ester.
(l zastrzeżenie)
·

alkoksy'karbonyalkilową,

CH3

QCH3

•

~yH-CO-NH~ 5 ~cH 3

co
1
o

<!.. 5))

.

•

c?-N---l__

CO.OH

o-CH3
WZOH 2

Sposób wytwarzania nowych pochodnych 5-metylotiopirymidyny o wzorze l, w którym R1 ozmacza
grupę ' alkilową o l~ atomach węgla lub grupę feakloksyalkHonylową,. benzylową, alkenylawą lub
wą, R2 oznacza grupę alkilową o 1-6 atomach wę
gla, grupę fenylawą ewentualnie podstawioną, grualkew-fenylo-podstawiOOlą
alkenylową, . grupę
pę
alkoalkoksyalkilową,
alkinylową ,
grt,~pę
nylową,
aminoalkiloalkilotioalkilową,
ksyalkoksyalkilową,
wą,
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QCH3

CH3

H2N:t=(~CH3 ·
C02Rx

O

WZ0R

wzd'R 3

t.

ami:nąkarbonyloalk.i

lub tew którym każdy z podstaW1Ilików. R 3 i R4 oznacza. atom
wodoru lub· grupę metylową ~ Y oznacza at om wodoru lub chlorowca albo !W\lpę metylową lub metok'sylową . a n oznacza liczbę całkowitą l lub 2, na ..
tomiast X oznacza atom tlenu lub siarki, polega na
dwuetapowej reakćji podstawionej w pozycji 5 pochodnej pirymidyny z reagentami wprowadzającymi
w pozycje 2, 4 i 6 odpowiednie ugrupowania podstawnikowe.
Otrzymane nowe pochodne 5-metylotiop1rymidyny
stanowią substancje czymne rolniczego i ogrodniczego
śr odka grzybobójczego. Sradek ten wykazuje działanie
przeciw chorobom roślin , zwłaszcza pr~iw zarazie
ziemniaczanej i podobnym chorobom oraz przeciw
mączniakowi rzekotnemu, charakteryzuje się on bar.:.
dzo niską toksyczmością w stosunku do ssaków i ryb
(6 zastrzeź.eń)
a także brakiem fitotoksyczności.

lową, grupę furfurylową, tienylometylową
trahydrofuranylo·wą albo grupę o wzorze 2,

OR,
NA N
2
R 1 0 ~X-R
3
SCH

.

Wi::l:2

Wzix' 1

com

P. 240238

P. 240855

C07D

· BOEHRINGER INGELHEIM KG, Jngelheim,
blika Federalna Niemiec.

Rep~

Sposób wytwarzania nowych podstawionych
zasadowo 4-fenylo-4,5,6,7-tetrahydro-tie no [2,3-c)
pirydyn
Sposób wytwarzania nowych 4-fenylo-4,5,6,7-tetrahydro-tienu{2,3-<.}pirydyn oraz ich soli addycyjnych
z kwasami o wzorze ogóLnym l w którym R1 oznacza
grupę aminową · lub acetyloaminową , R 3 i R3 są jednakowe }ub różne i oznaczają atom wodoru, fluoii'U,
chlmu albo bromu, grupę trifluorometylową, hydroksylową, m e toksylową , metylową lub etylową , R4 oznacza prostą lub rozgałęzioną grupę alkilową o 1-3
atomach węgla, polega na redukcji grupy nitrowej w
związku o wzorze 2, w którym R2, Ra i R4 mają wyżej podane znaczenie· i tak otrzymany aminozwiązek
ewentualnie acetyluje się.
Nowe związk·i wykazują działanie antydepresyjne.
(l zastrzeżenie)

JR3

Pierw·szeństwo: 22.01.1982- W. Brytania
.( nr 82/01751)

N02

Beecham Graup p.l.c., Brentford, Wielka Brytarnia.

Przedmiotem wynalazkQ jest sposób wytwarzania
pochodnych pen4cylimowych, a w szczególności estru
o-tolilowego a-karboksy-6-metoksypenicyl iny wykazującego lepszą biodostępność przy doustnym podawaniu ssakom (w porównaniu do estru fenylowego').

RFN

05.03.1982 (nr P-3207939.7)

Pierwszeństwo:

20.01.1983

Sposób wytwarzania kwasu 6-a-metoksy-6-13(2-(2-metylofenoksykarbonylo)-2 -(tienylo-3)
acetamido Jpenicylanowego

03.03.1983

Pierwszeństwo:

'R4

WZóR 2

WZóR 1

C07D

S

P. 240871

04.03.1983

05.03.1982- St. Zjedn. Am. (nr 354982)

Eli Lilly an,d Company, Indianapolis, Stany Zjednoczone .bmeryki.

BIULETYN
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Sposób wytwarzania nowych pochodnych
l, 2, 4-triazyny i pirazyny

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych pochodnych l, 2, 4-triazyny i pirazyny o
ogólnym wzorze l, w którym R1 i Rz są jednakowe
albo różne i oznaczają rodnik (C1-Cs) alkilowy albo
atom chloru, X oznacza grupę CH albo atom azotu,
Q oznacza atom tlenu lub grupę o wzorze -(CH2)n-, w
którym n oznacza liczbę zero, ·1 lub 2, a W oznacza
jednowartościowy podstawnik, taki jak atom wodoru, grupa (C1-Ca) alkilowa, grupa (Cl-Ca) alkoksylowa, grupa hydroksylowa, grupa hydroksymetylowa ,
grupa -OCHO-, grupa o wzorze -OCOA lub o wzorze
-OS02A, w których to wzorach A oznacza rodnik
(C1-Cc) alkilowy, rodnik fenylowy, grupę fEmoksylową,
grupę aminową, rodnik fenyłowy podstawiony rodnikiem (C1-Cs) alkilowym lub grupę mono- lub dwu
(C1-C3) alkiloaminową, lub W oznacza grupę o wzorze -COB, w którym B oznacza grupę (Ct-Cs) alkoksylową, grupę aminową albą grupę mono- lub dwu
(C1-C 3) alkiloaminową, albo też W oznacza dwuwartościowy podstawnik, taki jak atom tlenu, grupa
=NOH lub grupa o wzorze 2 jak również sposób
wytww:.zania · farmakolo,gic:zmie dopuszczalnych soli
tych związków. Związki o wzorze l wytwarza się
w ten sposób, że związek o wzorze 3, w którym
Rt, R2 i X mają wyżej podane znaczenie, a Rs eznacza grupę dającą się odszczepiać i ulegającą nukleofilowemu . podstawieniu, poddaje się reakcji z aminą o wzorze 4, w którym W i Q mają Wyżej podane znaczenie, po czym otrzymany związek o wzorze l, w którym W oznacza grupę hydroksylową,
ewentualnie alkiluje się lub estryfikuje, . albo też
otrzymany związek o wzorze l, w którym W oznacza
grupę -0-C(0)-0-fenylową, poddaje . się reakcji z aminą o wzorze HNR17R18, w którym R 17 oznacza rodnik (Ct-Ca) alkilowy i R 18 oznacza atom wodoru
lub rodnik (C1-C3) alkilowy, otrzymują związek o
wzorze l, w którym W oznacza grupę o wzorze
...QCOA, w którym A oznacza grupę mono- lub dwu
(Ct-Cs) alkiloaminową.
Związki wytwarzane sposobem według wynalazku
mają cenne właściwości farmakologiczne jako aktywatory wiązania kwasu gamma-aminomasłowego
oraz benzodiazepiny w ośrodkowym układzie nerwo(7 zastrzeżeń)
wym ssaków.

P A TENTOWEGO
jako leki działające na ośrodkowy układ nerwowy,
a zwłaszcza jako środki 'przeciwbólowe przeznaczone
dla ssaków.
Sposób wytwarzania nowych związków o ogólnym
wzorze l , w którym M oznacza grupę CH lub atom
azotu; t oznacza l lub 2, Q1 oznacza grupę cyjanową
lub grupę G wzorze COOR4, w którym R• oznacza
atom wodqru, grupę Ct-C•-alkilową lub grupę benzylową , R15 ·oznacza art:om wodoru, grupę Ct-C4-alkilową lub grupę benzylową, jeżeli M oznacza atom azotu, to Rtu i Rn oznaczają atomy wodoru, względnie
Rtu i Ru tworzą wspólnie grupę . keto, przy czym
jeżeli M oznacza grupę CH, to wówczas Rte i R11
oznaczają atomy wodoru, a Zt oznacza grupę hydroksylową, grupę benz yloksylową , grupę C1-Cu-alkoksylową, grupę Cs-Ct 3 -alkilową, grupę Cs-Cta-alkoksyalkilową , grupę Cs -C!a-pirydyloalkilową, grupę Ca-CuCe-Ct3-pirydyloalkoksygrupę
·-pirydyloalkoksylową ,
alkilową, grupę C9-C14-fenyloalkilową, grupę Co-CH-fenoksyalkilową, grupę Co-CH-fenyloalkoksylową lub
grupę Co-Cu-fenyloalkoks·yalkilową, polega na t ym,
że związek o ogólnym wzorze 4, w którym M, t, Rts,
Rl8, Ru i Z1 mają wyżej podane znaczenie, poddaje
się reakcji z estrem kwasu litooctowego lub litoacetonitrylem o ogólnym wzorze LiCH2Q1, w którym
Qt ma wyżej podane znaczenie, w obecności obojęt
nego w środowisku reakcji rozpuszczalnika, w temperaturze od --60°C do -80°C,- po czym powśtały
związek pośredni o ogólnym wzorze 4, w którym
M, t, Rts, Rte, R11, Z1 i Q1 mają wyżej podane znauwodornia się
czenie, poddaje się odwodnieniu
(5 zastrzeżeń)
powstały związek nienasycony.

wzor .4

C07D

Akademia Medyczna, Łódź, Polska, Stefan Groszkowski, Barbara Wesołowska).

l

HZÓT

25.03.1982

P. 243920

Sposób wytwarzania 2, 3-bis-(jodoacylo)-1, 2, 3, 4
tetrabydroftalazyn

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
2, 3-<hils (jodoacylo) l , 2, 3, 4-tetrahyldiro!ftalalzyn, uży
tecznych jako produkty pośrednie do otrzymywania
związków posiadających d~iałanie na ośrodkowy układ nerwowy.

wzor 4 .

wzor J

co in

P . 2~0989

11.03.1983

C07C
Pierwszeństwo :

16.03.1982 -

St. Zjedn. Am. (nr 358569)

Pfizer Inc·. Nowy Jork, Stany Zjednoczone Ameryki.
Sposób wytwarzania nowych pochodnych
chinoliny i indenu

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nówyeh pochodnych chinoliny i indenu, uiytecznych

N-R
l
N-R
Sposób wytwarzania 2, 3-bis (jodoacylo)-1, 2, 3, 4-tetrahydroftalazyn o wzorze ogólnym przedstawionym na rysunku, w którym R oznacza grupę jodoacetylqwą i 2-jodopropionylową, polega na tym, że na
2, 3-bis (chloroacylo)- lub 2, 3-bis (bromoacylo)- l, 2,
3, 4-tetrahydroftalazyny działa się jodkiem sodowym
bądź potasowym w _środowisku bezwodnego acetonu,
(l zastrzeżenie)
w temperaturze do 60°C.

~WLETYN URZĘDU PATE~TOWEGO
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26.08.1982

P. 244112

Pierwszeństwo:

26.08.1981 -

W. Brytania (nr 8125976)

Pfizer Corporation, Colon, Republika Panamy oraz
Bruksela, Belgia.
Sposób wytwarzania nowych
heterocyklicznych

33
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0-~-COOH

związków

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych pochodnych benzotiofenu, benzofuranu i indolu. Związki te znajdują zastosowanie jako środki
farmaceutyczne będące selektywnymi inhibitorami
syntetazy tromboksanu.
· · Sposób wytwarzania związków . hetrocyklicznych o
ogólnym wzorze l, w którym podstawnik Y związa
ny z pierścieniem "A", oznacza grupę -COOH, -COO
(Ct-Ct-alkil) lub -CONH2, X oznacza atom tlenu lub
siarki, grupę N(Ct-C•-alkil) lub -CH=CH-, podstawnik R1, z wiązany z atomem węgla w pierścieniu "B",
oznacza atom wodoru lub chlorowca, C1-C4-alkil lub
-S(Ct-C4-alkil), a grupa imidazolilo-1-metylowa zwią
zana jest z atomem węgla w pierścieniu "B", oraz
farmakologicznie dopuszczalnych soli tych związków,
polega na tym, że związek o ogólnym wzorze 9, w
którym R 1 i X mają wyżej podane znaczenie, Q oznacza grupę łatwo odszczepialną, a grupy (Ct-C•-alkil/-0-C/=0) i -CH2Q związane są, odpowiednio, z
atomalńi węgla w pierścieniach "A" i "B", poddaje
się reakcji z imidazolem w obecności dodatkowej zasady bądź z solą imidazolu z metalem, otrzymując
Y oznacza grupę
związek o wzorze i, w którym
-COO/Ct-C•-alkil/, po ·. czym ewentualnie otrzymany
produkt przeprowadza się na . drodze hydrolizy w
Y oznacza grupę
związek o wzorze l, w którym
-COOH, i/lub otrzymany produkt przeprowadza się
na drodze reakcji z amoniakiem · w związek o wzorze l , w którym Y oznacza grupę -CONH2 i ewentuą_lnie związek o wzorze l przeprowadza się w far(3 zastrzeżenia)
makologicznie dopuszczalną sól.

<jR

l

N~C-CO-NH--r--151
OJ--N~ CH zS :
H2N.Zs..J
1
COOA
~'

R,
C07D

P. 244233

Pierwszeństwo :

Sanofi S.A.
Sal hi).

16.11.1981 -

Paryż,

15.11.1982
Francja (nr 81/21.385)

Francja {Bernard Lebeeuw, Ali

Sposób wytwarzania nowych /pirydyniotiometylo/
·
cefalosporyn
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania
nowych /pirydyniotiometylo/cefalosporyn wykazują
cych znaczną aktywność w stosunku do bakterii jelitowych, w tym do bakterii produkujących beta-laktamazy.
Związki o wzorze ogólnym 3, w którym R 1 oznacza
oznacza grupę
atom wodoru lub grupę _ metyl!Jwą ,
metylową lub R 1 i. R2 tworzą grupę l , 3-propylenową ,
RJ oznacza niższą grupę alkilową, alkenylową , alki- ·
nylową lub CH2COO Alk, w której A1k oznacza niż
szą grupę alkilową, R4 oznacza atom wodoru lub
grupę hydroksylową, przy czym S grupy tiometylowej jest przyłączona do pierścienia pirydyny w pozycji 2 lub 4, A oznacza atom wodoru, kation lub
ester, lub hemiacetal łatwo hydrolizujący, x- oznacza
anion kwasu mineralnego lub organicznego otrzymu-.
je się z cefalosporyny C przez działa).'lie pirydynotionem-2 lub -4, utlenianie do sulfptlenku, acylowanie
i na koniec usuwanie grup zabezpieczających grupy
(l zastrzeżenie)
·
kwasowe i grupę aminową.

u2

Wzór 1

o

(C,-C4 alkil) -0-C"

CHzQ

Wzór 9
C07H
A61K

com

P. 244232

Pierwszeństwo:

Sanofi S.A.,

16.11.1981 -

Paryż,

15.11.1982

Francja (nr 81/21.385)

Francja.

Sposób wytwar'zania nowych pochodnych
(pirydyniotiometylo) cefalosporyn
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu wytwarzania nowych pochodnych ·(pirydyniometylo)cefalbsporyn, wykazujących znaczną aktywność w stosunku do bakterii jelitowych, w tym do
bakterii· produkujących P-Iaktaihazy. Sposób wytwarzania nowych pochodnych o przedstawionym wzorze,
w którym Rt oznacza atom wodoru lub grupę metylową, R2 oznacza grupę metylową lub Rt i R2 razem o znaczają · grupę l, 3-propylenową , Rs oznacza
ni ższą grupę alkilową, alkenylową, alkinylową, grupę CH2COO alkil, R• oznacza atom wodoru lub grupę
hy droks ylową, A oznacza atom wodoru, kation, ester
lub hemiacetal, x- oznacza anion, polega na tym,
że na kwas 7-formyloamino-cefalosporanowy działa
się pirydynotionem, na . otrzymany produkt działa się
wodą utlenioną · lub kwasem nadtenowym, estryfikuje, acyluje i usuwa grupy zabezpieczające.
(l za.strzeżenie)

P. 238804

28.10.1982

Folitechnika Gdańska, Gdańsk, Kutnowskie Zakła
dy Farmaceutyczne "Polfa", Kutno, Polska (Barbara Sledzińska, Jan Klawiter, Marian Kamiński, Maciej Klauze, Zdzisław Majer).
Sposób uzyskiwania lanatozydów
A, B i C z ich mieszanin
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie jednoczesnego
rozdzielenia dowolnej mieszaniny lanatozydów A, B
i C na poszczególne składniki o czystościach odpowiadających normom farmaceutycznym.
Przedmiotem wy nalazku jest sposób uzyskiwania
lanatozydów A, B i C z ich mieszanin polegający
na rozpuszczeniu tej mieszaniny, następnie· rozdzieleniu i wyodrębnieniu poszczególnych lanatozydów.
Sposób charakteryzuje się tym, że rozpuszczoną mieszaniJ.'lę lanatozydów dozuje się na kolumnę chromatograficzną wypełnioną żelem krzemionkowym, przez
którą przepuszcza się eluent w postaci mieszaniny
rozpuszczalników o składzie 5--30% objętościowych
alkoholi alifatycznych· o długości łańcucha C1-C4,
70-95% objętościowych niektórych chloropochodnych węglowodorów alifatycznych o długości łańcu..:
cha C1-C4 lub ich izomerów oraz 0,1-2% objętościo
wych wody. Następnie odbiera się frakcje z ·kolumny, w których zawarte są rozdzielone, poszczególne
(5 zastrzeżeń)
lanatozydy.

BIULETYN
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P. 240837

C08G
P-ierwszeństwo:

04.03.1982 -

URZĘDU

02.03.1983

Francja (nr 82/03799)

PATENTOWEGO
do 10% wagowych kwasu siarkowego,. 50,0-75% wa•
gowych zw:~ązków sulfonowych, 22,0-47,0% wagowycq
wody i 0,2-3% wagowych organiCznych związków o
(l zastrzeżenie)
cząsteczce powyżej C1z.

Rhone-Poulenc Specialites Chimiques, Courbevoie,
Francja.
Sposób wytwarzania p,liizocyjaniano-poliizocyjanuranów

P. 243584

C08L

30.08.198~

Przemysłu Siarko.
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
wego "S.iarkopol" Tarnobrzeg, Polska (Krystyna Tyniec, Anna Jabłońska, Halina Kisielewska).

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania poliicharakteryzujących
zocyjaniano-poliizocyjanuranów
ich
się korzystnymi własnościami umożliwiającymi
zastosowanie do otrzymywania farb i lakierów.
Sposób wytwarzania poliizocyjaniano-poliizocyjanuranów na drodze katalitycznej cyklotrimeryzacji poliizocyjanianów przy zastosowaniu związków z grupami aminosililowymi jako katalizatorów, charakteryzuje się tym, że po osiągnięciu żądanej zawartości
poddaje się
ugrupowań cyjanurowych katalizator
zniszczeniu przez dodanie związku dezaktywującego,
wybranego ze związków organicznych (A) zawierających co najmniej jedną grupę hydroksylową lub ze
związków otrzymanych z · reakcji grupy izocyjani1mowej ze związkiem organicznym (A), przy czym zwią
zek organiczny (A) ewentualnie zawiera grupy lub
atomy obojętne względem grup izocyjanianowych oraz wybrany jest spośród alkoholi, fenoli lub związ
ków orgapokrzemowych zawierających grupę lub gru(10 zastrzeżeń)
py hydroksysililowe.

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie tworzywa termoutwardzającego zachowują·
cego własności sprężyste przy długotrwałym i wielo·
krotnym użytkowaniu. ·
Tworzywo według wynalazku zawiera 18-22 częś·
ci wagowych polichlorku winylu, 65-75 części wagowych plast.)ifikatora, korzystnie ftalanu dwubutylowego, 1-5 cz.ęści wagowych stabilizatora Ergotermu
SBK-11 oraz 5-10 części wagowych piastytikatorów
drugorzędnych, zwłaszcza epoksydowanego oleju so(l zastrzeżenie)
jowego.

27.07.1983

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "BLACHOWNIA'', Kędzierzyn-Koźłe, Folska (Dominik Nowak, Zygmunt Hehn, Mieczysław Zawadzki, Edward Stempiński, Edmund Urbanik).

C08J
hulD

P. 243188

T

Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, WroFolska (Romuald Bogaczek, Elżbieta Kociołek
-Balawejder).

Sprężyste

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania organicznych wymieniaczy jonowych wykazujących kompleksotwórcze właściwości wzglę"dem kationitów metali, a także właściwośc~ sorpcyjne względem aldehydów i ketonów.
Sposób według wynalazku polega na działaniu na
chlorosulfonylowe kopolimery środkami redukującymi
z grupy kwasów siarkowych i ich soli o stopniu utlenienia od s2- do SH w zakresie temperatur (}-60°C
(3 zastrzeżenia)
przy zachowaniu pH 3-12.

COSK
C08L
B22C

P. 239258

P. 239185

C09D
C08L
B32B

Lakier

cław,

Sposób otrzymywania organicznych wymieniaczy
jonowych zawierających sulfinianowe grupy funkcyJne

tworzywo termoutwardzalne

22.11.1982

wodorozcieńczalny

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
lakieru stabilnego w czasie, przeznaczonego
szczególnie do lakierowania impregnowanych papierów dekoracyjnych.
Lakier składa się z 10-60 części wagowych żywicy
melaminowej średnio skondensowanej i zmetylowanej
(żywica I) 15-40 części wagowych żywicy melaminowej o wysokim stopniu skondensowania i zmetylowania (żywica ID, 10-40 części wagowych żywicy mocznikowej zbutoksylowanej, 0,5-3 części wagowych
krzemionki koloidalnej, 3--10 części wagowych poliestrów ftalowych glikolu propylenowego, 3-8 części
wagowych metanolu lub wody, lub mieszaniny wody
i metanolu oraz ewentualnie 5-20 części wagowych
mieszaniny octanów amin tłuszczowych w kwasie octowym i ewentualnie 4-7 części wagowych oksyetylowanego alkoholu etylowego lub glikolu etylenowego.
(4 zastrzeżenia)
składu

27.11.1982

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "BLACHO WNIA'', Kędzierzyn-Koźle, Polska (Stanisław Łuczyn,
Jerzy Wasilewski, Mieczysław Dębski, Edward Chromiak, Elżbieta Lipińska-Łuczyn, ·Krzysztof Wiechczyń
ski, Włodzimierz Jarecki, ·Ryszard Bogusz, Zbigniew
Maniowski, Krzysztof Domagało, Madej Asł.anowicz,
Krystyna Sabok, Jerzy Szymański).

C09K
C08L
E04D

P. 239262

29.11.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Górniczego "Budokop", Mysłowice , Polska (Jacek Klimkowicz, Andrzej Kubański , Jerzy Godziek, Dariusz Stopnicki, Bogdan Menzel, Andrzej Grzyb).

Srodek do stabilizacji i uszczelniania górotworu
Kwaśny

utwardzacz mas formierskich i rdzeniowych

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest opracowanie utwardzacza do mas formierskich bazujące
go na krajowym toluenie i kwasie siarkowym.
i · rdzenioKwaśny utwardzacz m J.s formierskich
wych, zawierającyh w swoim składzie kwas siarkowy i produkty sulfonowania zwtązkó w aromatycznych, charakteryzuje się tym, że stanowi kwaśną
smółkę z procesu rafinacji karbochemicznego toulenu
technic2:1Ym kwasem siarkowym lub kwasem siar~o
wym zreg-enerowa.:~ym ·z kwaśnych 'smół z procesu rafinacji benzolu i frakcji benzolowych, zawierający 1,0

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania sposobu stabilizowania i uszczelniania górotworu, nadającego się do zastosowania w górnictwie i budownictwie.
Sposób według wynalazku polega na tym, że do górotworu wprowadza się 70-90 części wagowych styrenu technicznEgo, 10-30 części .w agowych nienasyconej żywicy poliestrowej wraz z katalizatorami poli~
meryzacji w ilości łącznej 5 do 20 części wagowych,
po czym styren kopolimeryzuje się wraz z nienasyconą żywicą poliestro\vą w temperaturze -15°C do
(l zastrzeżenie)
40°~ .

BIULETYN

CUD
Pierwszeństwo :

P. 2<10<159 ,

05.02.1982 -

URZĘDU

05.02.1983

W. Brytania (03398/82)

Albright and Wilson Limited, Oldbury, Wielka Brytania.
środek piorący

Wynalazek

r ozwiązuj e

zagadn ienie

opracowania

płynnego środka piorącego na bazie wody, zawierają
eego s kuteczną ilo ś ć środka zwiększającego efekt piorący detergentu.
Płynny, nie uleg a j ący sedymentacj i, środek piorący

wodę, środek pow ierz<;hniowo czynny, środek
zwiększ a j ący efekt piorący ,
środek powierzchniowó
czynny desolubilizujący elektrolit i ewentualnie zwykłe doda tki, przy czym składa się z co najmniej jednej główni e wodnej fazy ciekłej, która rozd4iela się

zawiera

na dwie oddzielne warstwy przez wirowanie kompozycji z szybkością odpowiadającą 800 krotnej normalnej
grawitacji ziemskiej w temperaturze 25 °C przez 17
godzin i który zawiera co najmniej część elektrolitu
i mniej niż 75% wagowych, korzystnie mniej niż 10%
wagowych środka powierzchniowo czynnego jednej
lub więcej innych faz, które razem zawierają co najmniej część środka zwiększającego .e fekt piorący w
postaci cząstek stał ych zdyspergowanycb w kompozy- .
cji i co najmniej część środka powierzchniowo ·czynnego korzystnie bądź w postaci sieci stałego hydrat u środka powierzchniowo czynnego bądź fazy "G"
ciekłego kryształu , która może być połączona z roztwore m m icelli "L".
(84 zastrzeżenia)

Cl3L
Pierwszeń s two :

P. 2<11126

25.03.1982 -

21.03.1983

W. Bryta nia (nr 08768/8:3)

Latenstein Zetmeel B.V., Rotterdam, Holandia (Wytze Jansma, Jean Mars;Pieter G. Stoutje'sdijk, Herman
J . V'egter).
Sposób oddzielania skrobi i glutenu z mąki pszennej
i instalacja do oddzielania skrobi i glutenu

Zagadnieniem podlegającym rozwiązaniu jest zwięk
szenie wydajności proceS1J.
,Sposób oddzielania skrobi i glutenu z mąki pszen ·
nej, za pomocą hydrocyklonów polega na doprowadzaniu wodnistej papki z mąki pszennej' do pierwszej sekcji urządzenia hydroćyklonowego, z której odprowadza się dolną frakcję, bogatą w skrobię oraz góp$
ną frakcję, zawierającą gluten i nieco skrobi, nagromadzony gluten usuwa się z górnej frakcji za pomo cą sit, a pozostała po przecedzeniu część górnej frak- .
cji za wierająca skrobię i dolną frakcję z pierwszej

PATENTOWEGO
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sekcji urządzeńia hydrdcyklonowego poddaje się
obróbce dla zmniejszenia zawartości pentozanów, a
następnie doprowadza się do drugiej sekcji urządze
nia hydrocyklonowego, z której odprowadza się jako frakcję dolną stężoną skrobię, przy czym co naj mniej główną część zawartości pentozanów usuwa się
za pomocą w irówki.
Instalacja do oddzielania skrobii i glutenu z mąki
pszennej zawiera stanowisko (l) mieszania wody z
mąką,
pierwszą
sekcję (2) baterii hydrocyklonów,
pierwsze stanowisko filtracyjne (ł), oddzielacz odśrod
kowy (5) oraz drugą sekcję (6) baterii hydrocyklonów.
Instalacja zawiera także drugie stanowisko filtracyjne
(3) połączone z pierwszym stanowiskiem filtracyjnym
(4) oraz .stanowisko (7) zagęszczania i odwadniania
połączone
z oddzielaczem odśrodkowym (5), drugą
sekcją (6) baterii hydrocyklonów, pierwszym stanowiskiem filtracyjnym (4), pierwszą sekcją (2) baterii
hydrocyklo nów i wyparką (8).
(5 zastrzeżeń)

C21D

P.239268

30.11.1982

Odlewnia Zeliwa Koluszki, Koluszki, Polska (Maciej Asłanowicz, Krzysztof Domagało, Marek Sta~
necki) .
Sposób prostowania odlewów

żeliwnych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego prostowanie odlewów żeliw
nych bez pęknięć i zmian strukturalnych.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się tyni,
że proces nagrzewania pod obciążeniem jest całkowi
cie kontrolowany i równomierny we wszystkich przekrojach odlewu aź do osiągnięcia temperatury 7008000C . .
Nagrzewanie odlewu odbywa się · z prędkością
30~50°C/ h a odlew jest odizolowap y cieplnie 2-3
warstwami mat termoizolacyjnych i obciążony statycz{li.e cięża rem 1-5 razy większym od ciężaru odlewu.
·
Po osiągnięciu temperatuty 700-1l00°C odlew jest
przetrzym ywany w t~j temperaturze przez okres lh
każde . 25 mm grubości ścianki. Po tym okresie
stygnie swobodnie pozostając w izolacji deplnej aż do
osiągnięcia
temperatury 100°C z prędkością 25300C/ h.
(l zastrze żenie)

na

C21D

P.

2ł3320

T

03.08.1983

Folitechnika Lubelska, Lublin, Polska (Andrzej WeBarbara Surowska, Andrzej Skwarcz).

roński,

Sposób obróbki cieplnej stopów kobaltu
do wykonywania narzędzi chirurgicznych
i eJementów wszczepianych

Wy nalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskania stopu kobaltu o wysokiej odporności na korozję. o dużej
wytrz ym a łości mechanicznej.
Sposób polega na przesyceniu przekutego stopu w
temperaturze od 1453K do 1543K w ciągu 1-2 godzin
w a tmosferze argonu i chłodze n ia przez zanurzo.enie
(l zastrzeżenie)
w wodzie.

C22B

P. 239202

24.11.1982

Zakład y Kineskopowe Unitra-Polkolor, O środek Ba dawczo-Rozwojowy Przetworników Obrazu, Warszawa, Polska (Wenancjusz Cz3.rycki).

Sposób wydzielania metali alkalicznych
z ich związków

Wy nabze!< rozw ią zu ' e za!!adnienie opracowania
sposobu cechującego się niewielkim efektem cieplnym
reakcji jak również spokojny!
' iegiem wydziela nia się met3.li alkalicznych.
.

BIULETYN
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Sposób wydzielania metali alkalicznych z ich związ
ków polega l'la tym, że na chromiany, dwuchromiany oraz wolframiany metali alkalicznych działa się
(l zastrzeżenie)
chromem jako reduktorem.

30.11.1982

P. 239303

C22F

Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice, Folska (Zbigniew Rdzawski, Stanisław Księżarek, Ludwik Czechowski, Krzysztof Durst).
Sposób obróbki cieplnej elektrod

krążkowych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obróbki cieplnej
elektrod krążkowych ze stopów miedzi zawierających
kobalt, zabezpieczający powierzchnię elektrod przed
powstawaniem pęknięć w czasie ich pracy.
Sposób polega na tym, że końcową fazę procesu
starzenia prowadżi się w polu magnetycznym o natę
żeniu 40-46 ;[Oe] w czasie co najmniej 0,5 &Gdziny,
utrzymując temperaturę starzonego materiału 4205000C, ·a następnie studzi się go w polu magnetycznym łącznie z piecem do temperatury okQło 200°C,
po czym wyłącza się pole magnetyczne i dalsze schła
dzanie przeprowadza się w wodzie lub w powietrzu.
(l zastrzeżenie)

P. 239197

C23F

24.12.1982

Instytut Te:chntkd Budowlanej, Warszawa, Folska
(Gnz.egorz Wi~orek, Jollanta Gust, Tadeusz Szaue~,
Jacek BOO'dzUowskii, .A.ndimej Brandt).
Inhibitor korozji

zagadnlienie opracowania iiilch.a.r1alkterY7JUje· się wysdką
ot"az duała inhlbicyjnie w
stosUJIJikru do powierzchni palm-ytych ;Produktami koroWyna1.a~ ~ozwią:z:uje
hiiJPiłlora !korozji, \który
efektywnością działanda

.

~ji.

linhibittor ikorozj.i, ;l)I"Z'e7Jila'(2()!1Y do stos.otwanlia
z:wła:szcza w ,p reparatach ochrony czasowej, skła<ła się
z 30 do 250 części wagowych taniny, korzystnie que'rcd>tani:n, O do 3oo >części wagowych solli. 'kwasów · tłuSIZ
c2JOIWych o dlugOŚ>ci łańcucha od C& do C22 z aminami,
a1koho1oam:tnami lub oiksyety.lenow.any:mi amdnami, O
do 300 części wagowych mydeł Zn, Mg, Ca z ·k wasami tłusu.x:U)wymi o długości lańcucha od Cs do C22,
l do 20 cZ!ęki wagowych olksyetylenowanych amidów
kwasów tŁuszc:llowych o dbug,ośc:i łańcucha od Cs do
c22.

Inhibitor .w prowadza się do IZD.anych środków ochr<>ny czasowej w lilości 0,5 do 18% !Wagowych.
(l ~trzeżenie)

P. 245368

C23F

22.12.1983

Zakład Badawcz.o-Pvojektowy "Energ.ochem", GHP.al~ka (Karol Stajs:llCzyik, Henryk Gvusz.kowskii).

W>ice,

Dział

PATENTOWEGO
Sposób chemicznego usuwania osadów
z powierzchni
·
wymiany ciepła

żelazowo-węglanowo-gi.p8owycb

Wynalazek rozwiązuje zagadn-ienie umożliwdenia
szybiJPeg)O li- .slwtec=ego usuwaru.a osadów żelazowo
-węgl.anowo...,gd,psowy>ch z powierZIChni wy,zndany ciepła
na drodze chem:icznej. .
S,posób według wynalaziku polega na tym, że po usunięcd1u skła!dilllilków ·roZJpuszc~lnych w 'k;wa>sie oołnym,
stosuje się roztwór lrompLel®nu w środowisku al.kalicz.nym, w tem;peratu'l'lze od 60 do 250°C, przy czym
stężenie ·roztworu !kompleksonu wynOSii od 0,3 do 20%
wagowych, a j.eg,o pH od 9 do 10. Jako komple!ks<>n
stosuje się •kwas wersenowy lub •k was nitrylokójoc>towy d/Lub ich pochodne so<łowe, potasowe i amonowe.
(3 zastrzeżend.a)

P.

C25C

06.05.1983

2ł1834

Francja (nr 07940/82)
Pd.•erwsz,eństwo: 06.05.1982 Societe Mdndl~r·e et Metallurgique de PENARROYA,
Paryż, Francja.
Sposób. i

urządzenie

elektrolizę

i

do

półprodukt

o ~ rzymywania

metalu przez
otrzymany tym sposobem

Wynalazek rozwią:iuje zaga-dnienie otrzymywania
metalu ,p rzez eLektroLizę, a zwłaszcza otrzymywania
ołow.i>u z chlorku metalu.
Sposób otrzymywania metalu ,p rzez elektrolizę w
elektvo1irer:ze przeponowym, obejmujący wytwarzanie
elektrolibu zawierającego ch1ol'leik metalu, który ma
się otrzymywać i co najmnli.ej jeden chlorek metalu
a~ka>lic·znego lub metalu ziem a1k.alic;z,nych, przy zastosowaniu cyrkulacji elektro1itu pomiędzy elektrodami, równolieg1e do powier:llChni 'katody, charakte-rys tosuje się powierzchn:ię katody
rz.ujący 9ię tym, że >
usytuOW'a!Ilą zasadnkzo pionowo i o wystarczając<> niskiej gęstości miejsc powstawania zarodków krystalicznych, taik aby oząs,t;ld metalu tworzące się w -tych
miejscach zachowywały swoją od·rębn<>ŚĆ w stosunku
do sąsliiednich cząstek do momentu ooiągnięcia rozmiaru c·o najmniej okol<> 100 mikrometrów, ponadto,
że stosuje :się ;pr,repływ eleiktrolli.ttu wZJdłuż powierzchni katody ty,p u lamli.narmeg-o lub słiabo burzliwego
ta'k, że pod dziaŁaniem ciężaTu cząstek oraz sił oporu
wywieranych p:reez .stvumień elektroLitu, cząstki metalu ·odgrywa ją s ię i spadają do eLektrolitu ora:z, że
usuwa się cząstkii metaliczne zebrar.-Je 111a dnie elektrolizera.
Urządzen:te według wymalazku zawierające elektrolizer :p rzeponowy, chara!kterY!ZJuje sdę tym, że katooy
>i amody są ustawione 1Pi.on0W10, prrzy czym katooy wy•konane są z materiałów wybranych z grupy obejmującej tytan, stal nier«:llrewn ą i g.rafi•t. Pona<łt<> •urządre
nie ~ra oo najmniej jedną pompę przez.naczoną do
cyrJrulac ji 's trumienia elektrolizera
wy.woływania
wz<łł.uż katod oraz um:ądcenie tr.ailSIPOrtujące przeznacione do usuwania stałych Tozdrohnionych cząstek,
które mogą spadać na dlno elektl'loLi.ZJera.
{24 zastrzeżenia)
·

D

WŁÓKIENNICTWO l PAPIERNICTWO
P. 243876

D04H
D06C

23.09.1983

Pi>e:rwszeństwo:

24.09.1982 24.09.1982 -

NRD (n:r WPD06C/243 4950)
NRD (·rur WPD06C/243 4967)

VEB Textil und EonfeJktionsbetrdeb Cottbus, Betrieb des VEB Textlillrombilna;t Cottbus, C<>ttbus, Nie-

R~ubli'ka DemOikratyczna
Wotrel Jiirgen, Reim Ingebol'g).

mł.ecka

(Ha!nsel

Werner,

Tekstylne wytwory powierzchniowe z runopodobnymi
efektami us~hichetniającymi

Tekstylne wytwory powń.er:7JChniowe z runopodobnymi efektami uS>Zlachetruiającymd, 7JWłaszcza na odzież
w:ierzchnią lu'b o'Jida meblowe lub dekorację, ja'ko
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s,płot nitkowy, ma 111a jednej lub obu piO!wier.zchrriach
sp.lotu 1!1Jitkowego !pOOOStał·~ć runa włókrUstego z natuJr;al.nych ZJwłaszcza wełndanych lu'b bawełnianych
włokiien. Mogą :to być ~też !IIlli.eszaniny -surowców wtórnych 1u:b włólma sztuc-Zil'le, zwłaszcza m.ątrycowo-fd.
brytlQW,e włólkina diw:uskładndJ~we. Z porwstałości tej
bilegną częŚCiiJOwo jes.zCIZe za~otwrone włókna.
Okrywa s'kłada się ikaż,dQII'aZowo w kierunku ście
gowym. ig~eł do1 ftlcowaruia na powierzchnd. -~fuwle
głej wz.glę<lem pozootałośc:i runnej, z mieszaniny ,pewnej i1ośe!i włókii.en z poz.ostałości runnej oraz przesuniętych pęteLek kapilar jedwabd.u . li/łub jego 1uŹII1ych
kQńców, tak, ż.e zarówno w wy:tmorze p<JWier.zchniJOwym, jak i w pokrywie na poiWierzchni występuje
mieszand.na pewnych ilości ka.pli;IaJr jedwabiu· sztuc.z nego i włókien naturalnych 1ub sztucznych z dużą ·Ulwartością mikrofibryli a w okrywie na Wy.soloości
mieszai!1Jina luźnycll
ścJekorwej igieł do filcowania końców jedwabiu i wJ-Jkiien oraz ich !Pętelek.

B

r

(7 Uistrzeżeń)

P. 24<1081

D06B
B65H
B65G
Pierwszeństwo:

09.10.1982 24.12.1982 06.07.1983 -

07.10,1983

RFN (1111l' P 3237507.7)
RFN (nil' P. 3248048.2)
RFN (Illl' P 3324352.2)

Eduaro KUsters, Krefeld, Republika Federalna Niemiec (Johannes Kutz, Dieter Itgenhorst, Ju.Hus Kohnen).
Urządzenie

do obróbki

wstęg materiału

Celem wynalaiku jest u.prOSZ<:zenie iloonstrUikcji urzą
dzen~a i przystosowand.e jej do większych prędkości.
Urządzenie ma Wli.ęlkiszą liczbę przezm.aczonych do
podtrzymywam!La wstęgi materiaŁu !Walców (4) o pos.taci zamkniętej, ~do'l.rrej do pływ<mi:a pustej bryły, ktfue
umiesz.czone są w :za.wierającym ciec-z, otwar.tym od
góry, podlegającym ciśnd.eniu atmosferycznemu kory-

cie (40') róW!Ill01egle względem s-iebd.e i 'blisaro siebde,

jednak bez stykania się, w sposób ruch..,my, swobodnie
w kieruniku pi<()IlJ()wym.
Walce (4) mogą 'być ułoiione 'J)O!Ziomo jeden obok
dDugd.ego bez >tworzenia szczelii.n toc:zmych, lub ułożone
pionowe jeden nad ·drug,i m, tw-orząc sz.czeliny tocz.ne,
każdy z dwoma !Plf.zewdd:z.ianymi nad wallcero (4) wal(13 zastrzeżeń)
cami .prowad:ząc)'lmi.

D21B
B29J

P. 243282

T

01.08.1983

Instytut Technologdi DreW1!1a, Porz.nań, Pols<ka (.~bi
grnew Pliotr>OWtSki, Jadwriga KQWalewsik a, And·rzej Noskowi.ak).

Sposób przygotowania włókna do wytwarzania sucho
formowanych płyt pilśniowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracOIWania tak1ego s/P<)'SObu pr.zygotowanta włókna, w <ktÓil'ym wyeliJrndlnJQwalno>by tradY'(:yj:ne suszenie włOkna.
Istotą ii'ozwliązanlia jes;t zas•t osowanie QPeracji wyżymania a :następni-e dy•S jpergowanie w Dśrodlku gazowym skłębi0111ego •włókna, U!PrJ:e.dlnio 01tr.zymanego po!Pl'IZez Tlozwł6kiniande .suro!Wca li~nino-cel<ulozowego
poddanego d:zlałandu pary <WOdlnej.
Sposób .J:>d1ega na tym, że gorącą masę wł6kl!1istą
1p0ddaj.e s-ię j-edino-1uib wie1okr-otnemu wyżymaniu
prz.ez wywaroie cdśndenia jedrtos1Jk-oweg:o oo ,najmniej
0,1 MPa. Następ111ie skłębione wł61k.no . Za!klejone Ju;b
me za!klejo'łle dysperguje sd.ę mechamiczi!1Jie w strumieIIliiu poWlietrza lUib :pne'Uimatyc~ie, przy czym dy~r
r ze -otoczenia.
gowan·i·e ,prZEWiOOwadza się w tem,poe:r.atu>
Odmiana SIPDOOIJ.u polega na tym, że wyżętą masę
:zakleia slłEi >w traikcde -jej dy~pe·rgowania.
.(4 zastrzeżend.a)

D21F
BOID
Pier,ws:zeństwo:

P. 243686
08.09.1982 -

08.09.1983

W. Brytaallia (nr 82255'1'1)

Be1oit WaJansley l!imi1:ed, BUII'y, La:ncaschke, Wie\1ka Brytama 'Rormie Abraham ~v).

do usuwania wody z zawiesiny włóknistej
i sposób usuwania wody z zawiesiny włóknistej

Urządzenie

D06F

P. 239184

ŁódzJkie Za'kłady
Przemysłu Lekikiego

22.11.1982

Prototypów Maszyn li Urządzeń
"Protomet", Łódź, Pols:k-a (Jer.zy

Guzek).

Prasowarka do odzie:iy
zagadciend.e QPracowa.nia
.rozWiązuje
konsilr>ulkcji. ;prasowa!'kii.
Prasowa~ka do odzieży, WYJPOSalixma w dwa p.rasuice mając·e dwi.e jpOd-usikii. górne (l) i (3) -o raz dwie
d~lne (2) i (4), według wyna1a·ZJku charaiktery2'lllje się
tym, że poduSZJki do1ne (2) i (4) WY!lroriują ruchy obtrotowe odpowiednio wokół ndez.alleim~h osi (2) i (6).
(2 zastrzeże111ia)
Wynalazek

fuńkcjona>lnej

:W)'l!Udazek . r.ozwiąz.uJe ·zag~endę uł~twienia rwymilany ipdklrywy komooly ssąceJ urządzenda do usuwania .wody maszYII1Y na-~erniczej.
Unządrz.errie •ma !pOkrywę (3) składającą się z co najmniej dwóch hls.tew (13) przymocowanych swobodinde
do o'budowy (l) !komory ssa>c>ej (5), z lctó['ych kama ma
ikiil'Ita taśm foUowyeh (7), przy czyiill każda taśma fOO:
li.owa (7) jest 1przymoc:owana do lii.stwy (13) ,p rzy pomocy wielu czqpów (17) -ll!l'lliesZJC'2lcmych w :pewnej odległoś·cli od Sli-ebie, lkt6re 'Z !kolei są podtriZymy:wane przez
listwy (13) wystając z ·.n ich. CZO!PY (17) są umie&zcrz;one ,r ównoleg le w •rzędach w !Pewnej ocUegłoścd od sd.ebj•e , natomias t taśmy fol>ilowe · (1), stanowiące elementy w1.dłużone, są przymocowane b€z.pośrednio _lub poŚ>I'ednio do co najmniej jednego a::zęQiu czopów (17)
swym wolnym !k-ońcem, zachowując odstęp od li'Stwy
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cwny pomiędzy •końcami czopów (17) w jec!nym rzę
d~ li taśmami foliiowyllllli (1).

(13). Sąsiednlie rzędy czopów (17) są ustawione schodlrowo wz.glęi:lem sieclie, =ni·ęjs•zając da minimum tendencję do ;z.atykand.a &ię.
ma wydŁużony pręt mocujący (19)
Urządzeni·e
o p:tze.kroju ;poo,przecznym w ksz·tałcie litery T, umies·z -

Sposób usuwani.a wody z zawdes1ny włóknistej polega na tym, że w.prowaQ:za Slię sprężone powie1:I1Ze
powyżej listew do ;prnestrzeni pomięi:lzy Listwami a
taśmannri fdlliowymi, rozprowadzając srerreg.iem otworów r·oUl'llieszc·ZJOn·y ch w łiistwie, a z [p'l"Zestrzeni stanQWiącej kanał oct:Prowadza się wodę us:uwając ją je(10 zastrzeileń)
dnooZJeśinlie z .z.awiesdiny włólmistej.

Dział E
BUDOWNICTWO; GóRNICTWO

P . 241898

E01B
PierwSZJeństwo:

23.11.1982 -

Krawę~k

10.05.1983

A<usbria (nr A 4266/82)

F.ranz Pllasser Bahnbaiumschd.nen - I:ndus.triegesellschait m;b.H., Wliedeń, Austnia (J~ Theu<rer).

Maszyna jezdna do podbija.n.ia, niwelowania
i prostowania toru
Przedmiotem wynal~ku jest maszyna jezdna do
,p odbijania, mwcl.owamia i :prostowal!l'ia toru kolejowego . .
Wynalazek . wzwti.ą:ZJuje zagadniiende qpracowanliia
lkionstruJkicji maszyny cechującej się lepszym dostosowaniem WSizy:stlmlch n!ar~ do ·korygowania bocz;nego i wyook.ośc1owego tp~ebiegu to;ru.
Maszyna wedł.u,g wynail:a:zJku cechuje Slię tym, że jej
agregat (13, 14) do podlbij.a.Jnda, 1pod.T1oszenda li ·p rostowanda tonu :z przynależny.rrui · lilapędami j.es't umies!Z<m>ny ja'~o 7le'Spół lf,oboC'zy (15) na WSIP6lnej ~łasnej ramie
nośn€!j (16), >która ws;parta jest lila :tarze ;pojpr;zez pojedYJncte podwOzie (17) ulks·ztałtowame ja:klo .organ podi służące jaJko s.wo'-'odna oś ,Jcierująca, z.aś
pierający <
drugim loońoom iesit d>lia podpąrcia przegubowo połą
czona z ramą (6) podlwozlia, przy ~YJm agregat (36)
do stabili<zacjd toru jest .uaniesz.c:z.ony pomiędzy zespołem 'r oboezym (15) i następn~, w roboczym_ .Jcierunlku
ru·c hu maszytny, poodwoztiem· maszynowym (2).
(10 .restąeżeń)

Przedmi·otem WYJnalaz:ku jest ,kJraJWężn~k drog•OwY,
rpr:reznacz.ony do stosowania pnzy budowde dl'Qg o róż
ny<eh obciążelniach statycznych i dynamlicznych nawier.z chni, a :ta,kże Cliągów piesoo-jezdnych.
Krawężnik drogowY, w kształcie graniastosłupa o
podstaJwie wydluronego tPT·ostoRą.ta , .z jedną bocZI!lą,
;pionową ścianą gł.adką chM'allderyzuje sdę tym, że na
P<Ydlrug·iej. OOCZlll<ej śclianie (4) JPiono~ ma ilebra (2), <
Ill1Jiędzy którymi =ajdują •s.ię '\Vyhrania (3) powodują
.c e, że ikrawęimiik ma zmiienną gJrubość w płasZJC.zyź
illde ,wu~;u;imego prze!klrQju pozi<omego. (4 zastrzeżenia)

E02B

P . 239284

P. 239342

02.12.1982

Poisiki Związek Inżynierów <i Techników BudoW1lliclf:w.a, Oddział WarszawSilci, WarszaWSilcie Centrum PoBudownictwa,
Tech:niczoo~Orgamdzacyjnego
s~pu
Wail'szarwa, Folska (Antonli T~ewsllci).

29.11.1982

KrakowskU Za:nząd Lnwestyc ji RolniC•z ych, Kraków,
ROllisika (Alfred P.asterlnak).

Sposób wykonyWania ubezpieczeń dna i sk.arp
rowów, kanałów ziemnych oraz cieków wodnych
za pomocą profilowa.nych płyt poliestrowo-szklanych
lub z innych tworzyw
Wytnalazek :rozwliąz.uje zagadiniienie opracQwa~ia Stpooo'b u umooli:w4ljąx::ego 2llll!Il!iejszeJnie k~tów ·i przySiPieszenie 'Wyikonaw.s:twa ubez.piecz;eń dna i slkarfp.
Sposób polega na tym, że o kołki wbite w linii ~d
stawy slk;:u~py •Qpi·e ra SJię płyty denne, a następnie płJ
ty <boc2lle, wycięciami wykiona~nymd w lich 'bocznych
ikirawędiziach. Panadl1lo IPłyty ,l:oc:zme SiWą gómą k.ra,wę
dz.ią pr.zY'ffiOC•o wane są za pomocą glWioW:z.i do paUików
(l zastr.zeżeruie)
wbitY'ch w SlkaJDpę.

P. 245164

E02D

EOIC

drogowy

T

15.12.1983

Ośrodek Rozwaju P.rzemysłu Dr.zewneg,o· "ORED",
Poznań, Pols.ka (Władysław Łańcz.ak, Romuald Al-

brecht, Janusz Kacz.marek).

•

Fundament przeciwwibracyjny dla traka pionowego
i innych maszyn ciężkich
ellminowania
zagadtn~ienie
aJ!IliPlitud drgań, mrówno drgań ustalonych w <)Za.JSiie !pracy .traka jalk: d drgań w rezonansie rw CiZ.aS!ie :zatrzymywania tmka.
Fundament składa się z dwóch !lund'amentmvych
·blOków (1, 7) niOŚ!nęgo główneg,o i pomocniczego, przy
CZY'ffi ;pomocniozy blok (7) !jeSit ~podwieszany sp<rę~yś
oie do tnośneg·o ł::tlolru · (l) główneg•o na wieszakach (6)
.zamocowanych do wibroizolatorów (8) umieszczonych
na gómej powlerzchnd osłal!ldającęj ~rzYJni (4), natomiast nośny główny •blok (l) s;poczywa 1na wibroizolatorach (3) głównych, osadronych na ścianach osłania
jącej .~t:zYJn:i {ł), !które to ściany w górnej swej q:ę
oddzli.e1one od podloża g·runtowego sZJCzeliną (5)
ści są <
Wy~nala,zek

.rozwiązuje

dużych 'Wa!'tośc:i

dyla~cyjną.
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W dolnej częSCl p<mll0i911k'zego b l.OOW (7) jest :wmontowany stailiowy nl!SZit (9) do !którego w miejscach jego
wy.stawiia::da -poza •gal:Jacyt teg;o " l·O!ku (7) są zamocvwa:.'1e Wliesza!kli (6) :na iklt6irych jest za'W'i.es:wny pomocniczy blok {7).
(2 zastrzeżenia)
J

lt

ł

,

"'

i"

E04B
22.11.1982

P. 239169

E04B

Gliwk!ki.e Bi'U'W Proj·e któw BudoWIIllictwa Przemyslowego, Gliwice, P.olslka (Jan'llS·z Zakows•ki).

Element dacho·WY lub stropowy powtarzalny
Bleunent dachowy ;lJub stropowy powtarzalny zmajzwła=za w halowym Lub paWiilonowym hu.downdctwtie handli-owym li usługowym, pozwalając IU'ZYSikać rróżnorodme .ks:ztaUy obiektów.
·
duje zastosowanie

P. 239233

24.11.1982

Poldtechnri!ka Sląs-ka im. W. PstroWslkiego, Gliw.ice,
Pols kla (A:m:~n Loslm, Jan Miko.ś),

Sposób uszczelniania złącza poziomego
w warstwowych prefabrykatach wielkopłytowych
Wyna1aze!k rm.wiązuje zag.a :dndenie IU'pl"'SSZCzeruia
technoLoglii robót ,zwiąmnych z uszczclniendem połą
c::reń p:ref13ibrylkatów na budylllkach.

ELement wę·dług )VVII113Iaz:ku cha-ralkteryZiuje się tym,
jego częśe (l) spełndająoa rolę przeg~ody d~howej
lub stropowej ma zarys w z.asadzde hrójikąta równoraPliennego, oraz może ~osiadać usztyWI!lienia w postaci
żebra (2) i obrzeża (4) lub kratownic.
Kształtowa.'1de '<Ybekltó.w pawiilonowych d halowych
polega na IZestawden:iu obok sieblie elementów według
W)'ll1alaa:tku qpierająrc je 111a słu!Pach LUJb ścianach.
że

(5

E04B

P. 239232

zastrzeżeń)

24.ą1982

Politechnilka SląSika im. W. Pstrowskiego, Gliwce,
P<rlska (Al:bdin !..osim, Jan Mdikoś).

·Sposób uszczelnia.nia złącza pionowego
w warstwowych prefabrykatach wielkopłytowych
Wynalarek rozwiązuje zagadindenie uproszczenia
technologii USZICZclniania.
Spooób ;polega na tym, że do płasikich hydrofobizow.aJn.ych o'Jrzeży dos·tawia s:ię od strony montowanej
ikondygnacji lub ·z góry w.kład us;zcz.elnliający o wysokości :zł ąc·za, składający się z gll'z,bdetowej taśmy (l)
i wavstwy no&nej dla drolac:ii :termicznej (2) złącza,
który to- .wkład d_ociś.nięty do plasJkich obrze!i:y stano- ·
wi uszczelnienie przeciwwodne złącza. (l zastrzeżenie)

Sp(lsćfu IUS·Zczellndenia 'złącza pozd.omego w warstwowych prefabrY'katach wie~kqpłytowych, polega na
tym, że do progowegv ,pŁaskieg>O ·g rebie.t u (2) prostopadłego, 'l rorzystnde ~hyłego w ,kJierrunJku zewnętrzlllym,
przykleja się płaską elastyczną taŚiffię (1), którą ll1J3 odc~nku zmontowanej śclia.ny wywdja się w górę, na etapie ·uikładamie iz•Oilacjd terun1CIZinej wdeńca prred jego
Ulbetonowaniem lub i~edn.Lo przed montażem
prefabrykatów wyższych :ko:1dyg;nacji a wywinięcie
to tworzy p·róg przeciwwodny !Złącza. (l zastrzeżen:ie)

E04C

P. 239203

24.11.1982

Politechr.JLka Warszawska, W.ars:zawa, Polska
sław WoŹiniak).

(Zdzł
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warstwą antykorozyjną

Element siatkobetonowy z

Wynalazek roZW!ią:zuje z.ag.adniem.i.e trwałeg·o za<bezpieczenia antykorozyjnego elementu siatkobetonowego
ze zbrojeniem stalowym.
Według wy.na.Lailw warstwę antykomzyj:ną stanowd
włókrio s yzytetyczme (3) umieszczone w warstwlie beto(l .z.astrreżenie)
nu.

P. 240506

E04G

nej na ~ol•umnie .rm IOkładzllinOtwych (3); wewnątrz
której w gnie~dzie ooadciZym (4) s;poc:zy:wa 'kolumna
siarkowa (5); w której zapuszczona jest kolumna powietrzna (6). Powyższy otwór zakończony jest kolum(l zastrzeżenie)
ną odprężającą (7).

1

2

3
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08.02.1983

T

Wyils.z a Szkota Lnżynierslka, OpoJ.e, PoLsrka (Oswald
Madeja, Janusz Oieśllilk).
Sposób i

do ślizgowego wykonywania
budowli z żelbetu

urządzenie

Wynalazek ·roZWiiąz.u:je zagadnienie u:możliWiienia
wyilrony;wania ścLan ·O małej gntbości .
Sposób !IJiOlega llW. podnwszeruiu płyJt des.Jrowania ścda
ny zewnętrzmej niezależnie od ;pOdnoszenia płyt deskowanda śc!Lany weWinętrmej o~az podnoszeniu całego
urządzenia ślLzg,oweg:o nliiezależrllie od ·m chu :płyt deskowania.
Urządzenie ma ;pomiędzy ramą (5) a prowad:ruicamii
pionowymi (1), j'alk i J.'ÓWII1ież pomiędzy prowadnicami
piKmowymi (l) i fPłytami desiJmwania (3) siłoWI!'lllki hydraulic zne lub m.ecchanic·Zille. Rama umą!Cizenia (5) podll10SZ0na jest •na /Pl"ętacll prowadniczych (6) za pomo(2 ~mstrzeżenia)
cą urządzenia dźwigowego (7).

l
v

Y
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P. 243486

Sposób bezpiecznej eksploatacji z ł óż siarki
podziemnego wytapiania.

meto d ą

W YinaJ.azek rozw.ią:zJUje !Zalgad!niendoe Qpracowanda
sposobu bezp.i€Cznej ekspLotacji :złóż @arki ogr.aniozającego zagrożenlie er.u:;pcyljne.
W sposobie według WYI!lallazJku elkisploatację pitowadzi się w 'kierunJklu ZJgodinym z ~kiean u,przyw!Llejqwan~j fillbracji ;zł!Oża, IPI"ŻY c:zym JkisztaŁt , głę'OO'kaś ć
i szybkość postępu f•I'cmtu elksploatach doobie.ra się talk,
by makisymailine .nachylenia nieakli OSoiadanlia terenu n!ie
(5 zastrz,eżeń)
,prnekraczały wal'!tośCJi. 15 mm/m,

P. 243549

T

26.08.1983

Sposób uszczelniania rur okładzinowych w otworze
wiertniczym

/ lV //

E21B

22.08.1983

Ośrod·ek Badawczo..ffilozwojow y Przemysłu SiaTikoweg.o "Sialr1kopol", Tamdbrneg, P.olSika (Jerzy Flisiak,
Antoni Tajduś, Jakub Mazurek, Józef Kirejczyk, Andmej Zoryohta, Alntoni Br.udz, Zygmll1111t Kucwaj, Stanrisław Racllwał, Torna:s:z Stefalllkiewicz, Bronisław
KaDb.arz).

2

;:;''

.:~

T

Ośrodek Badawcw-Rozwojow y PJ:zemysłu Siai'\koweg.o "Siaai'kQPol", 'Da.rinobl'll.eg , Piol.sika (AndJ.'zej Wenda, Jalmln Mazurek, Antorlli Tajduś, Henryk Fil~k,
Józef Kri:rejczytk, Tornasz Stefanki1ewicz, Ma.rd.an Szczu•r ,
Zygm~t Ku•cwaj, Jerzy Fliisiak).

E21B

,..L

~~

P. 243504

~s

V/---- ~

~-----

'

v2.

E2IB

T

19.08.1983

Instytut Gónnlic:twa Naftowego. i Gazownictwa, Krak ów, Pols~a (A:ndrl.lej Walcz;alk:).
Otwór eksploatacyjny do wytapiania. siarki

Wynalaz·elk .rozwdązuje zagadl!'lli.enie wyelimiln:owania
!POWSta-

riaprężeń w •k·Oilumnach 'w odnej i • sia.TI~ej,
łych na slmltetk .osiadan~a gó.T'otworu.

Otwór według wyna:la:z.ku Sildada sd.ę z ikolu:mny wo:
dnej (l) I>Qdwd.es•r onej w więźbie ru~towej (2) osadzo-

Wynalialzelk ~iązuje zagaidnieni.e takiego ś.posolbu
uszczelndamda .nur ookładz~nowych w otworach wiertniczych, ,którie :nie ulegałoby ·us ·ckodzeniu podczas deformacji 1n.adlkładou •w wym~u eksploa tacji złóż .
Sposób us:zc:zelndam.i.a .rur .okhtdzinowych :w na<i•kład
Jkach, z;właszc,za · w .otworach, przy metodzi-e 'PQdżiem
ne<giO .wy.topu sia!I"kli , .gd~e ,n ,adklad s~tanowią skały o
właścó:WioŚiCdiach 'rooiog.icZinych charakteryz~e sJ.ę tym,
że w otwór wdertndc:zy zaptl/S!2'.iCza się rury okładzino
we o stał1ej średinicy zewnętxznej, korzystnie SJPawane
O średnky TÓWII1ej rub IZ blironej do Średnicy odw.ieri;u,
IPOd dch własnym ciężarem, wzgJędnie z zastooowaniern
dodatJkowego 1naci'Silru, d:zięki czemu uzys.kuje sdę lklł
usrez.elnlienlie, wsirutek działania Slił geostatycZJllych.
(l czastrzeżenie)

BIULETYN
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29.11.1982

P. 239282

Faibryika MaszYIIl Góm.iczych ,;Farom", .im. J . Leń
Sik!iego, Katowice, Polslka (Eugenń.usz Kuczka, Al!l.dnz.ej
Błailewticz, Zy,gmunt Salek, ~usz G.arjda).
Samie tunelowe kombajnu górniczego

Prll!edmli.otem wy:nala:zikru 'są sand·e tooe.lowe •kiombajnu w~1owego pr:z.eZJilac:zJOillego do ·~a:bia:nia pokła
dów węgla w pod.ZJiemiac'h 1kqpalń.
Wynalarek roZJWiąz~uje :zagadnienie opracowacia
konstrtllkcji dZJiJeLonyclJ. sań tttllllelowych o dużej sztywności, ,odpomyiC'h na TOZJdią,gamd.e.
Satnie tUJneliOiwe lkoonlba:jtn:u twęg1llowego stanowią dwa
czllony (l) d (2) IPOłąc'Wile w dwóch płaszczyurach podziału (6) i (9). W diocdslkowej płaszczy:źmie pooiiome1
(9) zastooowall110 na całej !Weir>okiości sań ;w ;pust (11) mbez,piec.z.ający sanie prrzed Sliłami roorywającymi. Dwa
ozŁony {l) d (2) 1są skiręcone śru!barmi (7) i (10), zabezpieczo.nymi podkŁadkami oraz klockami. (5 zastrreień)
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filarki (7). Złoże w warstwie przyspągowej wybiera
się dwustronnymi zabierkami ,(13) pozostawiając podpierające strop kostki podporowe (17) powstające z filarków (7) i wywożąc urobek pochylniami zjaulowyrni
(12), łączącymi spąg warstwy przystropowej ze spą
giJem złoża RoblOty w pasi.e wybierkowym (8) wykonuje się w trzech technologicZJilie i ·o rganizacyjnie wydzielonych odcinkach, w których w pierwszym (9) realizuje się wybieranie wa~rstwy przy·spągowej w drugim (10) wiereenie otworów zawałowych ze spągu zło
ża a w trzecim (11) ubieranie kostek podporowych (17)
i roboty zawałowe. Odcinki te mogą być ułożone pro'Stolilniowo lub schodkowo z wyprzedzeniem od strony
t(5 zastrzeżeń)
starych zrobów.

P.243915

E21D
Pierwszeństwo:

12.11.1982 -

27.09.1983

RFN (nr P 3241894.9)

Thyssen Industrie AG, Essen, Republika Federalna
Niemiec.
Urządzenie stabilizujące

do górniczej obudowy podporowej
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
urząooenia stabilizującego .dla górniczej obudowy podporowej be.z tarczy zawałowej i wysięgni-ka lemniskatowego, które będzie odporne na ·niekorzystne odd~ia
ływa~nie

E21C

07.12.1983

P. 244985

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Górnicze, "Rudna", Polkowice, Polska (Bolesław Banaś,
Wiktor Błądek, Henryk Cieszkowski, Stanisław Kopa,
Stanisław Krajewski, Waldemar Sidorowic·z, Stanisław
Siewierski, Michał Sonenberg, Andrzej Stankiewicz,
Stanisław Zembaty).
Sposób wybierania grubych

złóż

Przedmiotem WYIIlalazku jest sposób wybierania
grubych złóż, zwłaszcza rud miedzi tk orzystnie o miąż
szości 5-8 metrów z likwidacją przestrzeni wybranej
poprzez zawał skał stropowych.
. Wyna'lazeik rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu umożliwiającego wykonywanie długich zjazdów w pochylniach zjazdowych z warstwy przystropowej do warstwy przyspągowej, które mają dzięki
temu odpowiednie dla ruchu maszyn nachylenie.
Sposób polega na tym, że wybieranie złoża realizuje
się po·p rzez wyprzedzające wy>dzielanie w warstWiie
przystropowej komorami (3) i pasami (4), filarów (2).
Filary (2) są w trakcie eksploatacji rowin:ane w warstwie ,przyst,ropowej komorariti (5) ti pasami (6) na

urobku.

według WY~Il<lla2lku ma dwa, trzy lub
cztery stojaki hydrauliczne (7) umieszczone przegubowo między konstrukcją fundamentową (6) i stropnicą
(1), dzieloną w kiertllllku ściany.
Urządzenie stabili:rujące ,składa się zasadniczo z
przynajmniej jednej kolumny podporowej (10) ułoży
skowanej przegubowo jednym !końcem w stropnicy (l)
a drugim w konstrukcji -fundamentowej (16), przy budowie z czterema stojakami z reguły z dworna kolumnami podporowynli. W celu dopasowania obudowy do nierówności stropu i podłoża, kolumny zbudowane są jako wydłużone teleskopowo. Każda kolumna podporowa (10) ma przewid:lliane ~abilizatOTy, z
których jeden umies2lC.zony jest od strony podsadzki
(20) a jeden od strony urobku i ułożyskowane z jednej strony na kolumnie ·podporowej (10) a z drugiej
w stropnicy. Działanie ich .powoduje utrzymywanie
kolumny (kolumn) podporowych (10) a przy tym stojaków hydraulicznych •(7) normalinie w pionie, a po
ustaniu nieśrodkowego obciążenia obudowy powrót
t(9 zastrzeżeń)
ich ponownie w położenie pionowe.
Urządzenie

E21D
Pierwszeństwo:

P. 244023
06.10.1982 -

04.10.1983

RFN (nr iP 3236907.7)

Gewerkschaft Eisenhutte Westfalia, Ltinen, RepuFederalna Niemiec.

bl~ka

Zestaw obudowy, zwłaszcza do prac urabiających
w nachylonych pokładach z podsadzką narzuconą

Wynalazeik rozwiązuje zagadnienie opracowania
zestawu obudowy, nie mającego osłony odzawałowej,
tak wykonanego, żeby stropnica, zwłaszcza w obszarze końcowym, mogła być utrzymywana . w stałym
położeniu i mogła pewnie przyjmować siły od podsadzki.
Zest;aw ma prawie prostopadłą osłonę podsadzkową
(8) a co najmniej jeden hydraulicooy siłownik na-

BIULETYN
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stawczy (22) jest umieszczony pomiędz y mechanizmem
lemniskatowym .(13) a stropnicą (5), przy czym przegub przyłączeniowy (24) siłownika nastawczego (22)
leży pomiędzy miejscem podparcia stojaka (przegub
4) stropnicy (5) a jej końcem, od strony podsa-dzki.
Celowo osłona podsadzkowa (8) składa się ze ścia
ny oslonowej (10), zawieszonej swobodnie wahliwie na
tylnym !końcu stropnicy (5) w przegubie (11) o osi,
leżącej w kierunku ściany, która opiera się w swoim
dolnym obszarze na wystającej, mocnej ścianie dol(8 zastrzeżeń)
nej (12) spągnicy (1).

Dział F
MECHANIKA; OśWIETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNł!KA MINERSKA

FOl K

Układ chłodzenia

01.02.1982

P . 234940

unieruchomionego

Zygmunt Kotwic·lci, Zielona Góra, Polska (Zygmunt
Kotwicki).

rozwiązuj e zagadnienie konstru~jj uchłodzenia silnika spalinowego, unieruchomionego, zwłaszcza trakcyjnego, mającego oprócz wspólnego kolekto.ra odpływu nagrzanej cieczy chłodzą
cej z silnika, również kanały odpływu pary i cieczy
z najbardziej nagrzanych miejsc silnika. W u·kładzie

Wynalazek

kładu

Quasi - statyczna maszyna cieplna
o wysokim momencie obrotowym
Maszyna chara·k teryzuje się tyl"(l, że wewnątrz pół
cylindrycznych termostatów 1(3 i 4) izolowanych termicznie od siebie i otoczenia, ustawionych tak, że
tworzą cylindryczną komorę, przemieszcza się obro:towo cylindryczny wirnik (5) utworzony z wysokociśnieniowych komór roboczych (6), wypełnionych czynnikiem roboczym. Temperatura termostatu (3) jest
wyższa od tempexatury krzepnięcia czynniika roboczego, a temperatura termostatu .(4) jest niższa od temperatury krzepnięcia czynnika roboczego.
W termostacie (3) czynnik roboczy pobierając energię cieplną zmienia swój stan skupienia ze stałego na
ciekły, rozszerza się objętościowo i wywiera ciśnienie
na tłok (7), który współpracując z powierzchnią skośną (8) powoduje obrót wirnika (5). W termostacie (4)
czynnik roboczy oddaje energię cieplną i krzepnie,
a tłok (7) zostaje wepchnięty do komory (6).
(ł zastrzeżenie)

silnika spalinowego,
tra kcyjn ego

zwłaszcza

· chłodzenia dolna część zbiornika wyrównawczego (l)
jest połączona z wylotem pomocniczej odśrodkowej
pompy (16) cieczy chłodzącej, napędzanej silnikiem

7 2 1'

4

2

7

.

-.1.

FOlP

P . 244905

02.12.1983

Kombinat Urządzeń Mechanicznych "Bumar-Labę
dy", Ośrodek Badawczo-Rozwojow y Urzą-dzeń Mechanic2lllych, Gliwice, Polska {Andrzej Skołorora , Włady
sław Mazurk·i ewicz).

elektryczny m (M) zasilanym z akumulatora, a wylot
pomocniczej odśrodkowej pompy '(16) jest połączony
przewodem hydraulicznym (18) z przewodem hydraulic2lllym (13), łączącym dolną część chłodnicy (3) z
wrotem głównej odśrodkowej pompy (14), wymuszają
cej krążenie cieczy w układzie przy uruchomionym.
silniku spalinowym. W środkową część zbiornika wyrównawcZfgO (l ) wchodzi szczelnie przewód hydrauliczny (6), ·połączony z głównym kolektorem (7) nagrzanej cieczy. Przewód hydrauliczny (6) łączy się z
przestrzenią zbiorntka wyrównawczego (1), poprzez
kilka małych otworków w ściance przewodu hydraulicznego (6).
W dolnej części zbiornika wyrównawczego (l) jest
osadzony włącznik cieplny (T) silnika elektryc2lllego
(M), który jest elektrycznie połączony szeregowo poprzez cewkę stycznika z czujnikiem zaniku ciśnienia
w układzie smarowania silnika spalinowego. Uikład
działa przy unieruchomionym silniku spalinowym, a
kderunek krążenia cieczy jest taki jak przedstawiono
na rysunku. W przypadku 'UTuchomionego silnika spalinowego, kierunek krążenia cieczy chłodzącej - wy- .
musrony główną odśrodkową pompą 114) - w przewodzie hydraulilcmym (13), chłodnicy (3), prrewodU€
hydraulicznym (12) i w części przewodu hydraulicznego (6), łączącej się poprzez główny ikolektor (7) z
przewodem hydraulicznym (12), jest przeciwny do
kierunku pokazanego na rysunku. Wynalazek znajduje zastosowanie w silnikach pojazdów, od których
wymaga się natychmiastowego unieruchomienia sil- (2 zastrzeżenia)
nika obciążonego cieplnie.

BIULETYN
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P. 244327

F02B

Pierwszeństwo:

01.11.1982
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NRD

(nr WPF02B/244 457.5)

Institut ftir Energetik Zentralstelle fiir Rationelle
Energieanwendtmlg, Lipsk, Niemiecka Republika Demokratyczna (Bodo Wolf).
Sposób
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zabezpieczający
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prostownik (BZP) przed prze-

pięciem włączony ,r ównolegle do prostoWlllika (P), którego wyjście jest poprzez blok zabezpieczenia przed
przeciążeniem (BZPP) połąc zone z blokiem zabezpieczającym rozrusznik silnika spalinowego (BZRS).
(3 zastrzeżenia)

We

przepłukiwania

dwusuwowych
silników spalinowych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie obniżenia zupaliwa w dwusuwowych silnikach spalinowych.
Istota wynalazku polega na tym, że do silnika spalimowego doprowadza się poprzez otwór w cylindrze
nie samą tylko mieszankę paliwowo-powietrzną, lecz
zamiast tego dwa oddzielnie strumienie, jeden. czystego powietrza, drugi zaś mieszanki paliwowo-powietrznej, w ta·k i sposób, by .strumie.ń z czystą czę
ścią powietrza pierwszy dotarł do wnętrza cylindra,
rozpoczynając tym samym żądany proces przepłuki
wania. Dopiero później następuje, w trakcie tego samego suwu, napełnianie cylindra ładunkiem miesZ<~;n
ki .paliwowo-powietrmej, przy czym udział powl~
trza w tej mieszance jest tak dobrany, by po ukonczeniu •suwu przepłukiwania i ładowania, a następnie
suwu sprężania, możliwe było calikowite spale~e
(3 zastrzeżerua)
dawki paliwa w cylindrze.

życia

14.12.1982

P. 239567

F02M
Bturo Studiów

Projektów i Realizacji

Inwestycji

Przemysłu Nieorganicznego "BIPROKWAS", Oddział
w Krakowie, Kraków, Polska (Hieronim Machaj).

Urządzenie do automatycznej regulacji obiegu
chłodzącego w zależności od temperatury

powietrza

silnika FIAT 126p
Urządzenie zawiera przepustnicę {2) zamocowaną
w przewodzie ssącym (1). Do przepustnicy (2). z;;tm?cowane jest cięgno sztywne (3) połączone z dzw 1gruą
(4), przy czym dźwignia <(4) połączona jest z klapą termostatu (S) cięgnem giętkim (5), wprowadzonym do
tulejki (1) zamocowanej w ahliwie do klapy (6).

P. 240847

F02N

T

03.03.1983

Łukjam.ow, Janusz Ciostek, Warsm-wa,
Sławomir
(Sławomir Łukjanow, Janusz Ciastek).

Polska

rozruchowy silnika spalinowego
z zapłonem iskrowym,
zwłaszcza pojazdu samochodowego

Układ

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie .niezawodnego
i szybkiego roZifuchu silnika spalinowego z zapłonem
iskrowym w tlrudnych warunkach eksploatac ji, szczególnie }RZY niskich temperaturach otoczenia, rozła
dowanym alrumulatorze, po dłuższym postoju, przy
rozregulowanym aparacie zapłonowym itp.
Układ zawiera roZ!fusznik (R) z wyłącznikiem elektlromagnetycznym (E) lub wyłącznikiem mechanicznym, wyłącznik zapłonu •(S), cewkę zapłonową (C),
obwód wysokiego napięcia (N) i aparat rozruchowy
(A) składający się z generatora impulsów {G), przekaźniłka elektromagnetycznego ( P) oraz czterech zacisków (al, a2, a3, a4).
Układ nadaje się do zastosowania we wszystkich
typach pojazdów niezależnie od biegunowości i napięcia instalacji elektrycmej (" +" lub "-" na masie).
Stosowanie układu według wynalazk:;u zwiększa
trwałość silnika, akumulatora i ro·z ruszmika.
(4 zastrzeżenia)

(l zast.rzeżenie)

P. 239549

F02P

16.12.1982

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Polska (Edmund Porządkowski, Zdzisław Rybiński).
F02N

P. 237278

05.07.1982

Jacek Rola-Janicki, Marek Pilawski, Warszawa, Folska (Jacek Rola-Janicki, Marek Pilawski).
Urządzenie

rozruchowe silników spalinowych

Wyralazek rozwiązuje zagadnienie rozruchu silnik.ów spalinowych z ogólnie dostępnej sieci elektrycznej, zwłaszcza w niskich temperaturach, przy nieniesprawnej baterii ogniw w pojeździe .
Urządzenie według wynalazku zawiera blok zabez(BZT) przed przepięciem,
pieczając y transformator
(TR) oraz
włączony równolegle do transformatora

Sposób i układ do regulacji
wyprzedzenia zapłonu

kąta

zagadnienie zapewnienia
rozwiązuje
wytwarzania kąta wyprzedzenia zapło
nu przy szybkich zmianach prędkości obrotowej wału
silnika.
Sposób polega na tym, że focmuje się napięcie proo· ustalOiilym współczynniku wypełndenda,
stokątiDe
którego okres jest odwrotnie proporcjonalny do pręd
kości obrotowej silnika, a w momencie pojawienia się
narastającego zbocza tego przebiegu i w czasie jego
trwania generuje się n'lrastające liniowo napięcie zależne od współczynnika wypełnienia przebiegu proWynalazek

prawi.dłowego
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stokątnego i od ·kształtu znanej charakterystyki dla
poszczegóLnych zakresów prędkości ob!rotowych, po
czym, w momencie pojawienia się opadającego zbocza przebiegu prostokątnego, generuje się lj.niowo opadające napięcie aż do momentu os-iągnięcia przez to
napięcie wartości równej wartości triapięcia odniesienia, a następnie, w momencie ich :m-ównania, wytwarza się impuls .prostokątny, którego narastające zbocze.
wyznacza moment zapłonu tak, że wytworzony kąt
wyprzedzenia zapłonu jest proporcjonalny do czasu
jaki upływa . od momentu pojawienia się impulsu wyzwalającego ·zapłon mieszanki do rozpoczęcia następ
nego cyklu.
Układ chaTa·k teryzuje się tym, że wyposażony jest
w dołączony do wyjścia czujnik (OPK) generator
fun~kcyjny 1(GF ), którego wyjście połączone jest z jednym wejściem komparatora (K), a ·d'fugie wejście
komparatora (K) .połączone jest z źródłem napięcia
odniesienia (UTH), zaś jego wyjście połączone jest z
jednym z }Vyjść układu formującego (U!f'), którego
drugie wejście dołączone jest do wyjścia czujnika po(2 zastrzeżenia)
łożenia kątowego wału (CPK).

FATENTOWEGO
płytą (12), mającą odpowiednio doprowadzające i odprowadzające 1kanały 1(14 i 15). Ustala ona trwałą postać silnika p:rzez wkręcone w nią i swobodnie prze-

prowadzone przez otwory w pokrywie przedniej, obwodnicy i pokrywie tylnej ,złączeniowe Ś'I'Uiby (13).
1(1

F03D
F03B

24.09 .1982

P. 238358

Folitechnika

Lubelska,

Lublin,

Folska

P . 234333

Turbina wiat r owa lub w odna
Wyna·lazeik rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji turbiny charakteryzującej się większą
sprawnością niż dotychczas stosowane.
W turbinł:e płaszczyzny ~B) cięciw wszystkich ło
patek 1(5) turbiny rozmieszczonych równomiernie na
okręgu podziałowym •(s) płaskich tarcz obrotowych
(2 i 3) prostopadłych do osi (l) tu'fbiny, w których są
ułożyskowane obrotowo, przecinają się stale we wspólnej :prostej styczności (t) powderzebru walca podzia.owego osi łopatek .(5) z ustaloną płaszczyzną (o) niezależnie od położenia osi łopatek (5), a wektor pręd
kości •kątowej ich obrotu równa się połowie wektora
prędkości 'kątowej turoiny. Turbina wyposażona jest
w sprężarkę lub pompę wielołopatkową, .której krótkie łopatki (13) tworzą współosiowe pary z łopatkami
turbiny 1(5) i sterowane są wspólną przekładnią zębatą
obiegową. Tarcza ·(19) z wieńcem zębatym urządzenia
(21) regulującego ustawienie turbiny do ikierunku
wiatru, łączy się sztywfliO z kołem stałym (8) prze-

17.12.1981

Wytwórnia Urządzeń Komunalnych "WUKO" Stę
porków, Folska, Zakłady Urządzeń O.kJrętowych "Hydroster", "Gdańsk, Folska (Bohdan Sieniawski, Henryk Miazga, Henryk Staka).
Silnika h ydra uliczny satelitowy
Wynalazek :rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
silnika.
Silnik hydrauliczny satelitowy, złożony ze znanej
obwodnicy, planety z wałem napędowym i zespołu
satelitów tworzących liczne ikomo·r y robocze zamknię
te obustronnie od czół uszczelnianymi pokrywami,
według wynalazku charakteryzuje się tym, że jego
tylna pokrywa '(8), mająca doprowadzające i odprowadzające kanały (9 i 10), współpracuje z dociskową

(Wacław

Mączka).

A-A

F03C

zastrzeżenie)

szczelności

Fig. ł

Fig2

Ao

BIULETYN

URZ.ĘDU

obiegowej za pomocą tulei (16) o dwóch stopniach swobody na osi (l) turbiny. Turbina wyposażona jest w awaryjne podparcie układu kół .( 10) sprzę
żonych z łopatkami (5) w formie mimośrodu (18)
sprzężonego elektromechanicznie w znany sposób z
wiatromierzem lub innym wyłącznikiem awaryjnym,
przy czym sprzężenie kół (10) z łopatkami (5) jest
suwliwie połączeniem wieloząbkowym . (6 zastrzeżeń)

kładni

Andl'zej

Makać,

45

o przekroju kołowym. Wkładki te ·przylegają do siebie na części obwodu tak, iż w przestrzeni między
pov,p.erzchniami rotorów tworzą szczelną elastyczną
prz~ponę (4).

(1 zastrzeżenie)

01.04.1983

P. 241313

F 03D
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Helena Grala-Tatak, Siedlce, Fol-

ska (Helena Grala-Tatak, Andrzej

Makać).

Silnik wiatrowy z samoczynną regulacją momentu
obrotowego i koncentracją energii kinetycznej wiatru
dzia.łającego ze zmiennych kierunków
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
silnika wiatDowego działającego w szerokim przedziale zmian kierunku i szybkości wiatru i zachowują
cego maksymalnie sztywną cha·rakterystykę zalewości momentu obrotowego na wale odbiomika w funkcji prędkości wiatru.

P. 239421

F04B
F16K

09.12.1982

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Folska (Andrzej Szumowsld, Janusz Piechna, Włodzimierz Chomczyik).
Za.wór ssawno-tłoczny
do maszyn sprężających czynnik gazowy
zwłaszcza do sprężarek tłokowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
zaworu zapewniającego prawidłową pracę sprężarki
tłokowej oraz charakteryzującego się obniżonym poziomem emitowanego hałasu i podwyższoną trwałością
w stosunku do znanych rozwiązań.
Zawór jest wyposażony w zamykający element (3)
części tłocznej i umieszczony w nim zamykający element (11) części ssawnej, oba podparte sprężyście.
Element (3) jest ponadto zaopatrzony w ruchome
uszczelnienie .(7). W stanie zamlrniętym części ssawnej
element (11) łącznie z elementem (3) tworzą wewnętrz
ną powierzchnię (19) przystającą do powierzchni (18)
denka tłdka (17). Element (11) ma też og1fnicznik (13)
skoku tak ustawiony, iż w fazie otwi~rania części
ssawnej element ten przylega do powierzchni denka
tłoka, po.ruszają'c się wraz " nim aż do położenia cał
kowitego otwarcia.
(2 zastrzeżenia)

A-B

4

3

7 16

13

14

11

6

Silnik charakteryzuje się tym, że energia kinetyczna wiatru odbierana jest za •pomocą łopatek (5) zamocowanych na pasku klinowym (4), przełożonym
przez ·koła (2, 3), które poprzez paski klinoswe i koła
(15) napędzają dwa generatory prądu elektrycznego.
Przepływ powietrza odbywa się w obszarze ogranicZOinym ruchomymi skrzydłami zawę7Jaljącymi (6)
i stałymi przegrOdami (7), a całość umieszczona jest
w obu<Wwie 1(8). W:ielkość .przewężenia między skrzydłami (8) li przegirodami (7) jest samoczynnie :regulowana przez Wypadkową siły parcia na skrzydła (6)
i siły sprężystości sprężyn (ll).
Silnik ma możliwość obrotu w osi tkół 05) i za pomocą steru {19) ustawia się odpowiednio do kierunku wiatru.
(4 zastrzeżenia)

P. 239247

F04B

25.11.1982

Akademia Rolnicza w Poznaniu, Poznań, Folska
(ZygmUI11t Wągrowski, Andrzej Mroczkowski, Tomasz
Fl!:B
Fl6J

Seńczuk) .

Pompa

24.11.1982

ślimakowa

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie dokładnego oddzielenia strefy ssania od strefy tłoczenia w pompie
śLimakowej.
Pompa ślimakowa

P.239199

z dwoma lub więcej rotorami (3)
o dopasowanych profilach d z odkształcal:ńym statorem charakteryzuje się tym, że rotory (3) umieszczone są w odks·ztałcalnych elastycznych wkładkach (2)

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Hutniczych,
Bytom, Polska (Witold Wójcicki).
Siłownik

hydrauliczny

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji siłownika nie wymagającej stosowania
pierścieni oporowych i podkładek regulujących oraz
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oddzielnych elementów prowadzących, zapewmaJącej
właściwe smarowanie elementów prowadzących.
Siłownik wyposażony jest w pakiety u szcze1niające
(7). Paikiet uszczelniający składa się z elementu prowadzącego (8), w którego dolnej części osadwny jest
pierścień uszczelniający (9), a w górnej części, współ
pracującej z uszczelnianą powierzchnią; znajdują się
rowki smarownicze (10) oraz osadzony jest pierści eń
(11) o przekroju najkorzystniej prostokątnym, do którego przylega pierścień uszczelniająco-podporowy (12).
(2 zastrzeżenia)

PATENTOWEGO
cowanego trwale 'Pomiędzy ścianką końcową (4', 43)
obudowy oraz ramieniem (47, 48) zespołu tłokowego,
rozciągającego się zazwyczaj ·poza wałek
powrotny
(51) pomiędzy tym wałkiem i ścianką końcową .
(10 za.strzeżeń)

Y

L

'

F15B
F15B

P.239288

29.11.1982

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków, Polska (Władysław Fijak, Jerzy Kożmic) .
Układ

do sterowania

zwężką regulowaną

Celem wynalazku jest umożliwienie zdalnego sterowania zwężką oraz regulację ciśnienia.
Układ,
składający
się ze
zwężek regulowanych
i układu zasilania, według wynalazku ma układ sterowania (7), w ·którym rozdzielacz blokowo-suwakowy
(5) połączony jest 1poprzez zawory zwrotne sterowane
(4) i zawory dławiące (2) ze zwężkami regulowanymi
(1), przy czym zwężki regulowane (l) połączone są
równocześnie poprzez przek aźnik położenia
(3) ze
wskaźnikiem położenia (6).
(l zastrzeżenie)

P.244356

Pierwszeństwó:
SocH~te

29.10.1982 -

28.10.1983

Francja (nr 82-18184)

Anonyune D.B.A., Saint-Denis, Francja.

wspomaganego

Serwomotor
hamulcowego pojazdu

układu

Celem wynalaz;ku jest opracowanie k onstrukcji serwomotoru mającej osiową strefę środkową o oddziaływaniu neutralnym oraz umożliwiającej środko
we prowadzenie zespołu tłok-środkowa piasta.

zawierający obudowę z przeciwległymi
ruchomą ściankę przesuwającą się osiowo
w tej obudowie i dzielącą ją na dwie komory, oraz
sterujący ·z awór
umieszczony w śro.dkowej piaście
przemieszczalnej wraz z ruchomą ścianką, tak, aby
powstawało pod działaniem wejściowego drążka se-

Serwomotor

P. 243952

F15B
Pi.erwszeństWQ:

SociE~te

30 ..09.1982 -

29.09.1983
Francja (nr 8216451)

Anonyme D.B.A., Sai:nt-Denis, Francja.

Siłownik wspomagający bamowanie
z układem do zwiększania nacisku
pomiędzy tłokiem i członem wyjściowym

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmniejsztnia poprzecznego gabarytu obudowy siłownika .
Siłownik zawiera zespół tłokowy (9) zaopatrzony w
rurową piastę (25) przesuwającą się suwliwie na tulei
zaworowej (11), zaopatrzonej w wałek · .p owrotny (51)
dla elastycznie wydłużającego się członu (40), zamo-

ścianami

lektywne połączen ie pomiędzy tymi dwiema komorami, według wynalazku charakteryzuje się tym, że komory (8, 9) obudowy (l) są szczelnie ograniczone od
wewnątrz, odpowiednio pierwszą elastyczną ścianką
(21) i drugą -:lc~styczną ścianką (23), które łączą środ
kową piastę (11) z odpowiednią ścianą (2, 3) płaszcza
obudowy (1), przy czym środkowa piasta t( ll) zawiera
przynajmniej jeden poprzeczny kanał, trwale łączący
wzajemnie środkowe strefy ograniczone od zewnątrz
przez pierwszą elastyczną ściankę (21) i drugą elastyczną ściankę (23).
(13 zastrzeżeń)
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16.12.1982

Zbigni'ew Wrocławski, Łódź, Polska, Victor Burhardt, Bruksela, Belgia, Tadeusz Fietrzkiewicz, Warszawa, Pollska, Edward Sniecikowski, Łódź, FolSika,
Adam Czesław Wnuk, Łódź, Folska (Zbig~nieW Wrocławski, Victor Burhardt, Tadeusz Fietrzkiewicz, Edward Sniecikawski, Adam Czesław Wnuk).
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Z elektrapneumatycznego przekaźnika e1sruenia (2EP)
jest kierowany sterowniczy impuls (b) do obwodu
sterowania stycznikowego wyłącznika (W), podtrzymujący jego stan załączenia. Ze stycznikowego wyłąc ZJllilka (W) jest kierowany do elektrapneumatycznego rozdzielacza (ER) załączający impuls (c), wyprzedzający załączenie tego wyłącznika (W).
(l zastrzeżenie)
p

Łożyskowanie

gazowe szybkoobrotowych elementów,
szczególnie dla maszyn włókienniczych

Przedmiotem wynalazku jest konstrukcja łożysko
w81nia gazowego oraz sposób jej wykonania.
Wynalazek ro.zwi'ązuje zagadnienie ułatwienia wykonania łożyskowania gazowego. Łożyskowanie gawwe, składające się z wałka i panwi, według wynalazku charakteryzuje się tym, że wałek (2) współpra
cuje z nieruchomą pa111wią o powierzchni roboczej
mającej kształt wycinka walca, którego przekrój poprzeczny jest segmentem koła o kącie co najmniej
45°, a co najwyżej 315°. Fanew wykonana jest w korpusie (3). Do przestrzeni pomiędzy wałkiem (2) a pam.wią doprowadzany jest gaz przewodami (4).
Sposób wykonania panwi polega na tym, że JeJ
ostateczny kształt ~ wymiary nadawane są przez plastyczrle przetłoczenie bądź dogmiecenie kalibroWilika
w panwi wstępnie obrobionej mechanicznie lub metodami formowania bezwiórowego.
(9 zastrzeżeń)

Fl6D

P . 239519

14.12.1982

Zjednoczone Zespoły Gospodarcze sp. z o.o., Warszawa, Polska (Józef Młot).
Sprzęgło

P. 239360

Fl6D
B65G

02.12.1982

cierne

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie umożliwi·enia
przenoszenia bezluzowo i wychylnie napędu z pokrę
teł płyt czołowych na dostrojcze elementy. .
Sprzęgło jest utworzone z dwóch cylindrycmych
elementów (l i 2). Cylindryczny element (1), podają
cy napęd, ma część roboczą w kształcie tulei (9) o
powierzchni rozciętej wzdłuż osi symetrii tej tulei
(9) na odcinku nieco krótszym od długości tulei (9).
Tuleja (9) jest zakończcma wypukłą , rozciętą, kulistą
powierzchnią (10). Napędzany cylindryczny element
(2) ma roboczą część w kształcie cylindrycznej wnę
ki (11) o średnicy wewnętrznej mniejszej od zewnętrznej średnicy tulei (9) mierzonej w stanie rozłą
czenia obydwu cylindrycznych elementów (l i 2) tworzących sprzęgło, w płaszczyźnie przechodzącej przez
wierzchołek wypukłości kulistej powierzchni (10) i
prostopadłej do osi wzdłużnej symetrii tulei (9).
(2 zastrzeżenia)

Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG, Gliwice Folska (Zenon Michalak, Czesław Dembiński, Józef Kaczmarczyk, Alojzy Krzempek).
Układ

sterowania hamulca pneumatycznego
kopalnianego przenośnika

Celem wynalazku

jest

opracowanie

konstrukcji

układu

zapewniającej bezpieczeństwo pracy w pomieszczeniach kopalń gazowych.
Układ j€)St wyposażony w elektrapneumatyczny rozdzielacz (ER) do zasilania pneumatycznego siłowni

ka (PS) tego hamulca (H) oraz w dwa elektrapneu-

matyczne przekaźniki ciśnienia (lEP, 2EP), z których
jeden (lEP) ma pneumatyczny obwód włączony w
przewód (lP), łączący elektropneumatyc2lllY rozdzielacz (ER) z siecią sprężonego powietrza (S), a drugi
(ZEP) ma pneumatycz;ny obwód włączony w przewód
(ZP), łączący elektrapneumatyczny rozdzielacz (ER)
z pneumatycznym siłownikiem (PS). Z elektropneumatyc·z nego przekaźnika ciśni en ia (lEP) jest kierowmy sterowniczy impuls (a) do obwodu sterowania
stycznikowego wyłącznika (Yf) napędowego silnika
(M) przenośnika (PT), umożliwiający jego załączenie
przy istniejącym ciśnieniu powietrza w siec•i' (S).

Fl6D

P. 239586

15.12.1982

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siło
wej "PZL-Hydral", Wrocław, Folska (Tadeusz Wyszyński, Stani'sław Martyka).

BIULETYN
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Przekładnia zębata, zwłaszcza wciągarki
trałowo-okrężnicowej

Zacisk hamulca tarczowego
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
wykonania czujnika granicznego zużycia znajdujące
go się w zacisku.
Zacisk, w którym szczęki (6) dociskane są do tarczy hamulcowej (5) za pośrednictwem siłownika hydrauHcznego, zawiera czujnik (11) granicznego zuży
cia "a" wkładki ciernej (7), osadzony w cylindrycznym wybrani:u o średnicy większej od grubości szczę
ki wykonanym od strony boków prowadzących szczę
kę. Dla kasowania luzu i eliminowania stultów szczę
ka zawiera drugie, przeciwległe położone wybranie,
w którym umieszC'LOrffi jest sprężyna śrubowa.
(l zastrzeżenie)

17.12.1982

P. 239628

Fl6F

Wymalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji przekładni zębatej oraz zmniejszenia
kosztów jej wytwarzania.
Przekładnia ma wał napędowy (4) z uzębi.eniem (5),
czołowej w wybramia
zaopatrzony na powierzchni
podporowe (6) i sprzęgłowe (7), które zawarte są w
szerokości uzębienia (5). Wał napędowy (4) osadzony
jest w korpusie (l) za pośrednictwem podpór, z których jedną stanowi łoż·ysko (10) osadzone bezpośred
nio w korpusie (l) za pomocą piasty (8), drugą natomiast łożysko (11) osadzone w wybraniu podporowym (6) i otworrowym czopie (9) zamocowanym w
korpusi'e (1). Silnik :raapędowy (2) połączony jest z wałem napędowym (4) za pomocą uzębionego wałka (3)
osadzonego w wybraniu sprrzęgłowym (7).
(l zastrzeżenie)

Folitechnika Szczecińska, Szczecin, Folska (Roman
Aleksander Stachel).

Sobański,

Przepustnica regulująca ilość powietrza
przepływającego przez otwory wentylacyjne,
zwłaszcza dla potrzeb okrętowych układów
klimatyzacyjnych
Wynalazek ma na celu opracowanie

konstrukcji
prastruwen-

urządzenia o dużej sprawności, umożliwiającej
widłową regulację ilości i równomierny rozkład
mienia powietrza przepływającego przez otwory

tylacyjrn e.

Urządzenie ma w korpusie (l) zestaw przesuwnych,
opływowo wygiętych kierownic ruchomych (3), tworzących z kompletem kierownic stałych (2) kanały
przepływowe (k). Szerokość kanałów może być zmieniana w granicach od zera do wartości maksymalnej
wynikającej z k01nstrukcji przepustnicy przy pomocy
śruby regulacyjnej (8) i systemu dźwignt (5) i (6)

oraz łącznika (7). Wraz ze zmianą szerokości kanału
(k) zmienia się szerokość otworów roboczych (11).
(2 zastrzeżenia)

Fl6K

P. 239512

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Technicznej Obsłu
gi Rolnictwa, żdżary, Folska (Józef Siwek, Sylwester
Kopania, Mieczysław Ząbik).

zwłaszcza

Zawór odcinający,
do hydraulicznych układów

P:246004

Toruńskie

Zakłady

Urządzeń

31.01.1984
Okrętowych

MOR", Toruń, Folska (Zbigniew Zasadzki,
Syrkowski).

"TOWIZdzisław

napędowych

Wynalazek rozwiązuje· zagadnienie szczelnego odcilnania czynnika hydraulicznego w elementach wykonawczych napędów.
Zawór ma ko.r pus (l) z umieszczonym we·wnątrz
suwakiem (2), tłoczkiem sterującym (13), zaworem
zwrotnym zasilającym (3'), zaworem dławiącym (6')
i zaworem przelewowym (8'). Zawór zasilający (3')
ma wewnątrz zawór zwrotny upustowy (4'), natomiast suwak (2) ma kanały (17) i (18) do połączenia
(4 zastrzeżenia)
kanału (10) z komorą (32) i (16).

."LI I

Fl6H
B63B

11.12.1982

BIULETYN
P. 239583

F16K

URZĘDU

P:ATENTOWEGO

49

15.12.1982

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki "PZL-Hydrał", Wrocław, Polska (Stanisław Borowik, Lech
Lisicki, Bogdan Wiślicki, :Adam Szeliga,
Ryszard
Krzyżanowski).

6

głowica do precyzyjnego ustalania przekroju
przepływowego urządzeń ciśnieniowych,
zwłaszcza w hydraulicznych czujnikach

Sposób i

kolmatometrycznych
Wynalazek r~wiązuje zagadnienie wyeliminowaiilia
niekontrolo·wanych oddziaływa:ń zakłócających obraz
przepływoWy i wpływających na zużywalilie się krawędzi wyznaczających przekrój
przepływowy
oraz
konieczności stosowania dodatkowych, skomplikowanych i drogich urządze:ń.

Fl6L

P. 239147

Centralny
Instalacyjnej
Pruś,

22.11.1982

Ośrodek

Badawczo-RozwojoWy Techniki
"Instal", Warszawa, Polska (Tadeusz
Zbi~ew Tabaka, Janina Zych, Władysław

Zgłobicki).

Izolacja termiczna

rurociągów ciepłowniczych

Celem wynalazku jest zmniejszenie strat ciepła ruoraz zwiększenie żywotności izolacji termicznej.
Izolacja termiczna rurociągów ciepłowniczych wykonana jest z koncentrycznych powłok cylindrycznych (l) o postaci segmentów półpierścieniowych połączonych ze sobą za pomocą wsuwliwych złączek (4).
Odległości promieniowe poszczególnych powłok (l)
ustalQne są przez umieszczone obwodowo wzdłuż rurociągu (6) elementy dystansowe (3), tworzące mię
dzy powłokami' wypelmione powietrzem szczelihy (2).
Ilość powłok w górnym i dQlnym segmencie izolacji
jest jednakowa lub w górnym segmencie jest więk
sza.
(3 zastrzeżenia)
rociągów

Spsób polega na tym, że nastawa żądanego przekroju przepływu "b'' większego od nominalinego, "a",
odbywa się w dwóch fazach: pierwsza zawiera czynności wywołujące w układzie odkształcenia spręży
ste elementów o wielkości "c", równe spodziewanej
zmianie przekroju wskutek oddziaływania zmian ciś
nienia i p:rzepływu, druga - czynności wywołujące
również zmiany sprężyste elementów
układu
lecz
zmniejszające przekrój do żądanej wielkości "b".
Głowica, zawierająca układ elementów dławiących
typu kryza-suwak, składa się z korpusu (2) zawierającego wewnątrz kryzę (3) z kołkami dystansowymi
(1), ustalającymi nominalny przekrój (a), współpra
cującą z suwakiem (4), w którym umiej.scowione są
przetyczki (4), na które oddziaływują nakrętk·i (5, 8)
z wkładkami (6), wywołujące odkształcenia spręży
ste przy nastawie przekrojów (c) i (b), kontrolowane
czujnikiem (11), przy czym suwak ' (4) obciążony jest
stałą siłą sprężyny (9).
(2 zastrzeżenia)

F16N
B21J
F16K

P. 245429

29.12.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy :Armatury Przemysłowej, Ki'elce, Polska (Ludwik Sałata, Jan Kaleta,
Władysław Krawczyk).

Zasuwa klinowa

P. 239555

16.12.1982

Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa, Folska
(Lucyiila Pacześni:ak, Jerzy Granicki).
· Hydrauliczny układ impulsowego smarowania,
stempli i matryc urządzen kuzienniczych
pracujących na gorąco

zwłaszcza

montaż.

Wynalazek rozwiązuje zag{ldnienie opracowfmia
konstrukcji układu o peWillymt działaniu, równomiernym smarowaniu, funkcjonalnej i bezpiecznej ob-

Zasuwa klinowa charakteryzuje sie tym, że prowadzenie kUna tworzą prowadniki (2) przyspawane
wewnątrz korpusu (l) i listwy prowadzące (3) mocowane śrubami (4) do dyskó,w (6).
(4 zastrzeżenia)

Układ ma specjalny zawór zwrotny (12), w korpusie którego znajduje się ruchomy tłoczek (16) dwustronmego działania, mający na swoich końcach dwie

Celem wynalazku jest opracowanie konstrukcji zasuwy ułatwiającej jej otwieranie, zamykanie oraz

słudze.
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współosiowo usytuowane częsc1, z których jedna m a
Tło czele
stq_żka (14).
kształt walca (15), a druga (16) napędzany jest sprężo nym powietrzem oraz w
(l zastrzeżenie )
odw;rotnym kierunku sprężyną (18).

PATENTOWEQO
zmia ną objętości elastycznych dętek
gazem.
Urządzenie charakteryzuje się tym, że ma dętki (6)
umieszczone w zbiorniku kompensacjnym (5) zabezpieczOillym dodatkowo zaworem bezpieczeństwa (7).
(2 Zastrzeżenia)

kompensuje

~

wypełnionych
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F23D
C03B

P. 239309

30.11.1982

H uta Szkła Okiennego "Ząbkowice", Dąbrowa Górnicza, Polska (Andrzej Konkiel, Ryszard Bernaś, Ryszard Hajdul, Krzysztof Zachmost Henryk Cwikliń
ski).
Palnik gazowy z

regulacją kształtu płomie nia

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie płytnnej regulacji szybkości wylotowej paliwa .gazowego, oraz stopn~a i charakteru mieszania się go· z poda~m powietrzem, a w rezultacie mo żliwości uzyskiwania żą
danej długości i charakteru płomienia.
Falnik gazo·w y m a dyszę gazową (l) zao·patrzoną w
nastawną przepustnicę, która składa się z dwóch przyległych do siebie tarcz (4) i (5) z otworami w kształ
cie wycinka koła. Tarcza :z.ew nętrzna (4) stanowi nieruchomą końcową część dyszy (1), a tarcza wewnętrz
na (5) jest zamocowana obrotowo i trwale połączona
z trzpi'e niem (6). Cylindryczna część dyszy (1:) jest
otoczona podwójną ścianką (11) i ochładzana płyn
(2 zastrzeżenia)
nym czynnikiem chłodzącym.

P. 245406

F24J
FOlK

29.12.1983

Biuro Studiów i Projekt6w Energetycznych "Energoprojekt", Warszawa , Folska (Janusz Dereziński,
Bogdan J erzykowski, Tadeusz Kołcz, . J an Tokarz,
Apolinary Zmysłowski , Damazy Laudyn, J erzy Scibiorski).
Sposób

wykorzystania bloków
energet ycznych

ciepłownicze go

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie poboru ciepła
z bloku energetycznego bez ubyt k u jego· mocy.
Polega na przeponowym odbieraniu ciepła spoza
układu regeneracji wysokoprężnej za pomocą zna;nego wymiennika (14) typu "woda-woda". Wymiennik
ten instaluje się na trasie tłoc znego rurociągu wody
zasil ającej pomiędzy ostatlnim podgrzewaczem wysokoprężnym (13), a kotłem (1). C i epło odbiera się z taką wydajno ścią , aby temperatura wody zasilającej
nie spadła poniże j temperatury odgazowywania. Równocześnie z vdbiorem ciei>ła zwiększa s i ę ruchową
wydaj n oś ć ci eplną kotła (l) porzez zwi ększenie wy(3 zastrzeżenia)
dajnośc i paleniska.

20
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F24D

P.238743

24.10.1982

Biuro Projektów Budownictwa Wiejskiego; Opole,
Folska (Zen01n Mieruszyński).
Sposób i urządzenie do kompensacji wahań
wody, zwłaszcza grzejnej w instalacjach
centralnego ogrzewania szczególnie
niskotemperaturol}'ej i średniotemperaturowej
dla małych zładów grzewczych

objętości

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie prostej i elastycznej kompensa.c ji wah~ń objętości wody zwłasz
cza grzejnej w instalacjach centralnego ogrzewania.
Spos6b polega n a tym, że róilnicę objętośeit wody

'F25D
A01F

P. 239320

01.12.1982

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Budownictwa Rolniczego "Bisprol", Warszawa, Folska (Zdzisław Lewandowski, Adam Andrzej Zakowski).
Urządzenie do chłodzenia próżniowego,
zwłaszcza materiału roślinnego

Celem

wynalazku

jest

urządzenia umożliwiającego

opracowanie konstrukcji
racjonalne wykorzystanie

BIULETYN

URZĘDU

komory próżniowej oraz zapewruaJącej
dobre warunki chłodzenia przy zastosowaniu chłod
nicy powietrza o stosunkowo niewielkiej powierzchni
wymiany ciepła.
Urządzenie składa się z komory próżniowej (1), komory chłodniczej (2) oraz instalacji próżniowej i iJnstalacji nawilżająco-wentylacyjnej. Komora próżnio
wa (l) umieszczona, jest wewnątrz komory chłodni
czej (2). W przestrzeni ograll1.iczonej ścianami komory chłodniczej (2) i komory próżniowej (l) umieszczona jest chłodnica powietrza (3). Zbiomik filtrująco-nawilżający (10) instalacji nawilżająco-wentyla
cyjnej umieszcz001y jest na zewnątr:z; komory próż
(4 zastrzeżenia)
niowej (l) i komory chłodniczej (2).
całej objętości
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nia surowca w bębnie i regulacji wydajności' cieplnej
pieca.
W suszami według wynalazku łącznik załadowczy
(5) usytuowany jest w pozycji bocznie przesuniętej w
stosunku do osi bębna (3).
Uszczelnienie strefy styku łącznika z bębnem zrealizowane jest w postaci segmentów uszczelniających
(16) zaopatrzonych w regulowane dociski sprężYlilo
we (17). Bęben (3) ma mieszadło związane z nim re(2 zastrzeżenia)
gulowanymi cięgnami.
P. 239283

F26B

29.11.1982

przy Zakładach Urządzeń
Zakład Doświadczalny
Chemicznych "Metalchem" Kęd~ierzyn-Koźle, Polska
(Bogusław Strączek, Józef Pieczyk, Andrzej Frankiewicz, Ludomir Kotala, Lesław Dobner, Emil Kremer,
Henryk Rogowski, Janusz Sadowczyk).
Urządzenie
materiałów

do suszenia w złożu fluidalnym
sypkich zwłaszcza wybuchowych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie bezpiecznego suszenia materiałów sypkich, mogących tworzyć w fazie fluidallnej mieszaniny wybuchowe z powietrzem
suszącym.

P.239089

F26B
AOIF

16.11.1982

Badawczo-Rozwojowy Suszarnictwa Pło
dów Rolnych "SUPROL" i Fabryka Maszyn RQlniczych "AGROMET-ROFAMA", Rogoźno Wlkp., Polska (Tadeusz Kierinkiewicz, Przemysław Malinowski,
Zbigniew Dymek, Jan Piatnica, Henryk Feldman, Jerzy Klon, Romuald Miłostan, Zygfryd Melkowski,
Lech Muszyński, Wiesław Zalisz).
Ośrodek

Suszarnia

bębnowa

do wytwarzania suszu
z zielonek

zwłaszcza

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie sprawnego zała
dunku surowca do bębna suszal'lnitzego przy skutecznym uszczelnieniu strefy styku bębna z łącznikiem
załadowczym oraz zagadnienia intensywnego miesza-

Urządzenie według wynalazku ma wysuwany zastożkowy (l) z dnem perforowanym (2) oraz
ruchomą komorą suszenia (3), zawieszoną eroparni (4)
na sworzniach (5) mocowanych odciągowo do pro-

sobnik

wadinic (6), które są połączone w sposób trwały ze
słupamt podporowymi (7). Komora suszenia (3) utrzymywana jest w pionie czopami (8), przemieszczają
cymi się swobodnie w prowadnicach (9). Komora (3)
może być również mocowana obrotowo na zawiasi~
(10) do słupa podporowego.
Urządzenie według wynalazku ma również układ
dekompresyjny (17) w komorze filtrów (11) oraz
układ hydraulicznego docisku części ruchomych suszarki, jak również układ regulacji temperatury powietrza suszącego o,r az blokadę pracy suszar.lti na
wypadek niekontrolowanego wzrostu temperatury po(8 zastrzeżeń)
wietrza suszącego.

F27B

P. 239355

02.12.1982

Folitechnika Lubelska, Lublin, Polska !(Andrzej WeMilanowski, Jerzy Kiełbiński, Krzysz-

roński, Wacław
tof Skrzydło).

~egment obrotowo-bieżny
zwłaszcza do wypalania

Fig.2

do pieców obrotowych,
klinkieru cementowego

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie usztywnienia
pieca oraz zwiększenia jego trwałości eskploatacyjnej.
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Istotą

segmentu

obrotowo-bieżnego

pieców obrotootworem centralnym (l)
pieca, a pomiędzy cylindryczną bieżnią (2) a otworem centralnym (l) w bryle pierścienia wykonane są pierścieniowe przestrzenie
chłodzące (3) o przekroju zbliżonym do prostokąta z
zaokrąglonymi narożami, których jeden bok jest równoległy do osi obrotu pierścienia, połączone otworami przelotowymi (4), równoległymi do osi obrotu
pierścienia i rozłożonymi równomiernie po obwodzie
pieliścienia na jednej średnicy, przy czym segment
jest wmontowany na stałe w płaszcz pieca.
(l zastrzeżenie)
wo-bieżnego pierścienia z
o średnicy równej średnicy

Dzi·ał G
FIZYKA

P. 243324 T

GOIB

03.08.1983

Uniwersytet Sląski, Katowice, Polska (Zygmunt
Wróbel, Andrzej Daniel, Piotr Porwik, Leszek Czarnecki, Krzysztof Bartoń, Walenty Kot, Andrzej Szatan).
Przyrząd

do automatycznego i bezstykowego pomiaru
średnicy kłód drewna

ku pamięci cyfrowej (4) i dwoma odrębnymi torami
do pierwszego komparatora (6) i drugiego kompara··
tora (7), z których wyjścia (WY + i WY-) mają przyłączenie odrębnymi torami do bloku generacji impulsu wpisującego (5), połączonego na wyjściu z wejś
ciem wpisującym bloku pamięci cyfrowej (4), mają
cym na wyjściu połączenie dwoma równoległymi torami z komparatorem pierwszym (6) i komparatorem
drugim (7).
(l zastrzeżenie)

rozwiązuje
umożliwiającego

Wynalazek

zagadnienie opracowania
ciągłą i cyfrową ilustrację wyniku pomiaru oraz rejestrację ilości kłód i ich
średnic na drukarce.
Przyrząd ma dwa człony (A, B), jeden nadający
człon (A) złożony z demulipleksera (2) i połączone
go z nim zespołu fotoelektrycznych nadajników (3),
a drugi odbierający człon (B) składający się z zespołem fotoelektrycznych odbiorników (4) połączonych z
multiplekserem (5), przy czym demultiplekser (2) nadającego członu (A) i multiplekser (5) odbierającego
członu (B) są dołączone
do wspólnego sterującego
układu (6), a drugostronnie multiplekser (5) i sterujący układ (6) są włączone do rejestrującego urządze
nia (7) zaopatrzonego w cyfrowy wyświetlacz.
(l zastrzeżenie)
przyrządu

GOl D
GOIB

P.

2ą9254

25.11.1982

Przemysłowy
Instytut Automatyki i Pomiarów
"MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Jacek Ornoch. Leszek Ornoch).
Układ zasilania i po01iaru
indukcyjnego trabsfor01atora

sygnału wyjściowego

czujnika

różnicowego

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu pozwalającego na eliminację wpływu opornoś
ci kabla zasilającego oraz wpływu temperaturowych
zmian oporności kabla i uzwojeń czujnika na nachylenie charakterystyki czujnika, przeznaczonego zwłasz
cza do pomiaru przesunięć liniowych i przemieszczeń.
Układ charakteryzuje się tym, ~e ma podłączone do
uzwojeń wtórnych (4) i (La) czujnika prostowniki

GOl C

P. 245261

20.12.1983

Zakłady Radiowe "RADMOR", Gdynia, Polska (Ryszard Swierk, Andrzej Chałupka).

Układ

przetwornika do cyfrowego
repetytora żyroko01pasu

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania nowego układu przetwornika do cyfrowego repetytora
żyrokompasu charakteryzującego się zwiększoną pręd
kością nadążania oraz znacznym uproszczeniem przyłączania w zależności od typu nadajnika żyrokompa

su. W układzie według wynalazku wejście przetwornika (l) przyłączone jest jednym torem do wejścia
bloku całkującego (2) i drugim torem poprzez generator impulsu zegarowego (3) do drugiego z wejść te·
goż bloku całkującego (2). Wyjście z tego bloku jest
przyłączone
jednym torem do wejścia danych blo-

(2) i (3), których wyjścia dołączone są do układu su-

mującego (5) i układu odejmującego
(4). Ponadto
układ sumujący (5) połączony jest z generatorem (l)
napięcia zmiennego zasilającego uzwojenie pierwotne

BIULETYN
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tworząc pętlę sprzężenia zwrotnego,
napięć wtórnych na stałym posumę
układu odejmującego (4) dołączony jest
odczytowy, korzystnie woltomierz napię
(l zastrzeżenie)

czujnika,

(L1)

utrzymującą

ziomie. Do
element (6)
cia stałego.
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P. 239150

22.11.1982

Instytut Komputerowych Systemów Automatyki
Pomiarów, Wrocław, Folska (Czesław Osiński).
Dwuprzewodowy przetwornik miliwoltowego
zwłaszcza siły termoelektrycznej

P. 239261

GOlF

29.11.1982

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Betonów "CEBET", Warszawa, Folska (Ryszard
Dobrowolski, Czesław Kacprzak, Jacek Kopeć).
Czujnik

napięcia.

poziomu cieczy

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie udoskonalenia
lronstrukcji kontlaktronowego czujnika pływakowego do
sygnalizowania poziomu cieczy w zbiornikach otwartych i zamkniętych. Czujnik, wyposażony w magnes
(6) i kantaktron (7) umieszczony w korpusie (3) oraz
pływak (4), według wynalazku ma zespół sprężystych
membran (l) zamocowanych sztywno w korpusie (3).
Membrany (l) połącz'one są sztywnikiem (2), na którego jednym końcu znajduje się pływak (4), a drugi koniec wyprofilowany kuliśCie, podpiera dźwignię
(5) poprzez umieszczony na dźwigni wkręt regulacyjny (8). Dźwignia {5) przymocowana jest obrotowo do
korpusu {3) i zaopatrzona w magnes (6).

Przedmiotem wynalazk~ jest dwuprzewodowy prz~ 
twornik multiwoltowego napięcra, o prostej konstrul<"
cji i niskich kosztach wytwarzania, mający zastosowanie głównie w układach kontroli, rejestracji i regulacji temperatury.
Przetwornik według wynalazku w jednym z ramion
mostka (4) ma usytuowany termoczuły, napięciowy
dzielnik (5), z którego środkowy zacisk poprzez rezystor (R3) jest połączony z wyjściem napięciowego, korzystnie monolitycznego stabilizatora (2) połączonego
inwersyjnym wejściem wzmacniacza błędu ze złożo
nym z rezystora {R2) i diodowo połączonego tranzystora (Tl) dwójnikiem stanowiącym górne ramię
(3 zastrzeżenia)
próbkującego dzielnika {3).

(2 zastrzeżenia)

GOlK
GOlR

P. 239151

Instytut Komputerowych Systemów
Pomiarów, Wrocław, Folska (Czesław

22.11.1982

Automatyki
Osiński).

Dwuprzewodowy przetwornik rezystancji

GOlF
GOl L

P. 239311

30.11.1982

Akademia Górniczo Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, Folska (Eustachy Łazarski, Włodzimierz Woź
niacki).
Sposób pomiaru poziomu roztopionej siarki w
wokół otworu eksploatacyjnego

złożu

Przedmiotem wynalazku jest dwuprzewodowy przetwornik rezystancji, o prostej konstrukcji i niskich
kosztach wytwarzania, mający zastosowanie jako małogabarytowe urządzenie głównie w ogrodnictwie i geologii do pomiaru temperatury oddalonych szklarni
oraz odwiertów głębinowyc,h.
Dwuprzewodowy przetwornik według wynalazku
ma stabilizator (2) napięcia, którego wyjście (Vout)
poprzez stabilizator (Dl) jest połączone z zaciskiem
(V-) odniesienia, zaś węjście (VcrJ jest połączone w
węźle (A) z rezystorami (R4 i R5) usytuowanymi w ra(3 zastrzeżenia)
mieniu mostka {3).

Celem wynalazku jest umożliwienie osiągnięcia wymaganej dokładności przy pomiarach technicznych.
Sposób polega na tym, że mierzy się różnicę ciśnień
złożowych pomiędzy dwoma różnymi poziomami odległymi od siebie o wartość H, która ogranicza przedział zmian poziomu płynnej siarki, przy czym poziom roztopionej siarki oblicza się ze wzoru:
P -

HCw

h

Cs- Cw
w którym

~

-

różnica

różnymi

pomiędzy dwoma
poziomami odległymi od siebie o wartość

ciśnień złożowych

H

dwóch poziomów ograniczających
odległość
przedział zmian pąziomu płynnej siarki
- ciężar właściwy wody złożowej
.,..- ciężar właściwy płynnej siarki
(l zastrzeżenie)

H -

Cw
Cs

GOl L

P. 239335

01.12.1982

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Kraków, Folska (Wład ysław Fijak, Jerzy Koźmic).
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Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zapewnienia
ochrony manometru przed uszkodzeniem z jednoczesnym tłumieniem drgań pochodzących od pulsacyjnej
pracy pompy płuczkowej i wyeliminowaniem możli
wości przecieku płuczki do przestrzeni manornetrowej.
Ochraniacz, składający $ię z obudowy oraz nakręt
nej doeiskowej końcówki z uszczelką, wedłUg wynalązku charakteryzuje się tym, że wewnątrz obudowy
(3) osadzony jest na sprężynie (5) tłoczek (4), wewnątrz którego znajduje się kornora olejowa (l) oddzielona od przestrzeni płuczkowej (2) membraną (9).
(l zastrzeżenie)

Łukasiewicza,

Czujnik do pomiaru odkształcenia
wrzeciona obrabiarki

~

2

Akademia Rolnicza, Lublin, Folska (Grzegorz Szwed).
Sposób badania stanu technicznego siłowników
hydraulicznych i zestaw do stosowania tego sposobu
zagadnienie zmniejszenia prawykonania pomiaru i skrócenia czasu
jego trwania, a także wyeliminowania wpływu wycieków oleju w całym układzie hydraulicznym na wynik pomiaru.
Sposób badania stanu technicznego siłowników hydraulicznych polega na tym, że na dokładnie oczyszczonej gładzi tłoka w okolicy pierścienia zgarniają
cego przykłada się zważony uprzednio tampon olejochłonny, dociska się go do pierścienia zgarniającego
i powierzchni tłoka wykonuje określoną ilość ruchów
roboczych tłoka, a następnie waży tampon olejochłon-·
ny wraz z zebranym olejem.
Zestaw do stosowania sposobu składa się z tamponu olejechłonnego (1), ukształtowanego z jednego lub
kilku elementów, dających się razem ukształtować
pod wpływem dociśnięcia przez pierścień dociskowy
(2) w postaci pierścienia okalającego tłok (3) bezpośrednio za pierścieniem zgarniającym (4), oraz z pierścienia dociskowego (2) mającego pierścieniową kieszeń dla ukształtowania tamponu olejochlennego (l)
w przedstawiony wyżej sposób, jak też część pierście
średnicy nieco · większej od
niową o wewnętrznej
średnicy zewnętrznej głowicy (5) dla osadzenia pierścienia dociskowego (2) na głowicy (5), przy czym
pierścień dociskowy (2) jest dzielony dla łatwego na(2 zastrzeżenia)
kładania na siłownik hydrauliczny.
Wynalazek

rozwiązuje

cochłonności

Rze-

sprężystego

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
konstrukcji czujnika nie pówodującej obniżenia noś
ności. łożyska i niewrażliwej .na zmiany temperatury i zmiany ciśnienia zasilania. Czujnik stanowią dwie
przesuwne kornory pomiarowe (5) usytuowane nad
wrzecionem (3) obrabiarki naprzeciw siebie w osi prostopadłej do osi wrzeciona (3). Pomiędzy kornorami
pomiarowymi (5) i dnami ich gniazd (2) umieszczone
(3 zastrzeżenia)
są sprężyny.
5 f

26.05.1982

30.05.1983

P . 242288 T

Folitechnika Rzeszowska im. I.
szów, Folska (Jan Ługowski).

P. 236632

GOl M

Ochraniacz manometru

GOl L

FATENTOWEGO

P. 239231

GOIM

24.11.1982

Polska
Częstochowa,
Częstochowska,
Folty.ński, Witold Ciesielka, Sławomir

Folitechnika
(Mieczysław

Jakóbczyk).
Układ wyrównoważenia wału maszyny,
zwłaszcza z krążącym tłokiem

Celem wynalazku jest wyeliminowanie obciążenia
momentami gnącymi oraz umożliwienie zmniejszenia gabarytów wału.
Układ, zawierający przeciwciężary w postaci pierś
cieni osadzone mirnośrodowo między łożyskami głów
nymi wału maszyny, według wynalazku charakteryzuje się tym, że pierścień (2) stanowi bieżnię łożyska
wału

BIULETYN

----------------------tłoka

(3).

W

pierścieniu

(4), tworzący strukturę

(2)

osadzony
o

materiału
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jest element
małej

gęstości

i wypełniający przestrzeń ograniczoną wewnętrzną powierzchnią tego pierścienia (2) oraz płasz
czyzną przechodzącą przez oś wału (l) i prostopadłą
do odcinka prostej wyznaczającej wielkość mimośro
du. Pozostała przestrzeń wewnątrz pierścienia (2) wypełniona jest innym elementem (5) z materiału o
większej niż poprzedni element (4) gęstości właściwej.
właściwej

W przestrzeni tej osadzony jest dodatkowo element
(6) z materiału o dużej w stosunku do poprzednich
materiałów gęstości właściwej.

(l zastrzeżenie)
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w postaci siatki o dużej powierzchini, usytuowarównolegle do elektrody złotej (Au) umieszczonej
w separato·r ze (S) połącz.Onym ;rurką z natezyniem zawierającym elektrodę srebrową. Korzy·stnri.e, naczynde
zawlierają·ce elektrodę ·srebrową (Ag) ma przyłączony
poprzez szlif zbiornik z elektrolitem (Zb).
{Ag)

rną

(2 zastrzeżenia)

·

GOIN
G01L

07.12.1982

P. 239385

Lnstytut Energetyki, War-szawa, Polska (Zygmunt
Janusz Gin.alSiki., Marek Rusin.iak).

Roliński,

GO IN

P. 239196

24.11.1982

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Geologicz-

nej Centralnego Urzędu Geologii, Warszawa, Polska
(Anna Słapa , Jerzy Roman).
Sposób jednoczesnego oznaczania wilgotności i stopnia
zanieczyszczenia wody w ośrodkach porowatych

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
sposobu jednoczesnego oznaczania wilgotności i stopnia zanieczyszczenia wody w nienasyconych ośrod
kach porowatych, zwłaszcza gruntu.
Sposób polega na tym, że badany grunt umieszczony w kolumnie naświetla się pierwotnym źródłem
promieniowania emitującym wiązkę kwantów gamma
oraz promieniowaniem wtórnym pochodzącym z napromieniowania tarczy przetwornikowej.
Osłabione przez przejście przez grunt promieniowania rejestruje się w układzie detekcyjnym wraz ze
wzbudzonym promieniowaniem fluorescencyjnym w
gruncie.
Natężenie
promieniowania rozproszonego gamma,
pierwotnego rejestruje się przez ustawiony pod odpowiednim kątem drugi detektor. Wilgotność gruntu
ustalana jest ze stopnia osłabienia natężenia wiązki
promieniowania pierwotnego, natomiast zanieczyszczenie wody ustalane jest ze stopnia natężenia wzbudzonego promieniowania fluorescencyjnego i rozproszonego.
(l zastrzeżen ie)

GOl N

P.239222

Analizator do ciąglego oznaczania tlenku
w powietrzu i innych gazach
rozwiązuje

zaga,dm.ietrui.e

Celem wynalazku jest

miernik

odkształceń

Ojpracowanie

konstrukcji

mi~ umożliwliającej dokonaJnJ.e pomiaru odkształ
ceń w warunikach norma:lnej te!lljpe.ratury otoczenia.

Miernik chaxakteryzuje .się tym, że jego dwa słup
ki (l, 2) prll.etn.oszące odkształcenia przedmiotu badanego, są bezpoŚirednio wstawione .na poWiieTzchni (3)
pa:zeidmiotu badanego w odległości i są do tej powier:z.cłmi

prostOii)adłe.

(l

zastrzeż€1Illie)

25.11.1982

Instytut Cheroll Przemysłowej, Wax.s zawa, Polska
(Stefan Waszak, Wrodzimierz Krzysztof Pyziak, . Olgierd Ła1p0t, Mieczysław Pluszczyński).

Wynalarz.ek

Wysokotemperałurowy

węgla

Ojpracowanda

anałizatora o małych wymiarach, elimdnującej moż
Hwość zalewania pieca ele<ktro1itam, o
'Sikróconym
obiegu elektrolitu w ogndwie oraz łatwym demontażu og)ruiwa
przypadku jego awarii.
Alnalizator według wymalazku w częśCJi chemd.cznej
ma kapilaTę (Ze) umieszczoną na drodize przeopływu
gazu do pieca (P). W części elektrochemicZII1ej analizator ma o~wo, ~wierające elektrodę srebrową

G01N

15.12.1982.

P. 239582

Kombinat Ty.powych Elementów Hyd:rauldkd. Siło
wej "PZL-Hy;dral", Wrocław, Polska ·(Stanisław Borowik, Lech Lisicki, Władysław Robak, Andirzej PiotroWISici, Ryszaxd Kmyżalnowskd).
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układ zasilająco-sterujący

do
Celem wynalazku jre st ~a'COwanie kOI!lstrukcji ukła
du umożliwiającej samoczyrole pobd.era:rllie ba,damej
cieczy, jej odgawwanie, a następnie [pll'Zetłac7&Jiie do
U!k:ładu pomiarowego kolmatomierza piOid Sltałym ciś
ndeniem.
Układ ma naczynie pobierCJZe (l) połączone z jednej str0111y z dyfuzorem (6) UIIIllieszczonym między
dwoma zaworami (4, 5), sterującymi odpowiednlio przepływem gSJZu pod ciśnieniem ze źródła (10), ocaz z
trójpołoż.endowym zaworem (3) z drUWiej !S trony, połączonym z linią gaJzu pod ciśnieniem ocaz z ilnstalacją (12), z !której pobierana jest ciecz i z .illl:stalacją
JPOmiarową (13), do której ciecz jest tłoc.z.<ma.
r(3 zastrzeżenia)

P. 239585

G01N

Elektromagnetyczny czujnik przelotowy
fizycznych fragme-ntu elementów
ferromagnetycznych metodą wiroprądową

ba"dań własności

Wynala:rek rozwiązuje :zagadndenie opracowania
czujnika umożliwta.jące.go dokładne badande własno.~
ci fizycznych elementów lferromai!J!letyozmych przy
zawężenliu obszaru badań do 10-30 mm, przy całko
witej długości elementu wielokrotnie większej.
Czujnik według WYII1alazku ma elektromagJn.etyczny ekran (5) powodujący miiekształcende pola magnetyozmego i jego koncentrację we·wnątrz eikramu.
(4 rzastrzeżenia)

15.12~

Komhlnalt Typowych Elementów Hydrauliki Siło
wej "PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Stanisław Borowik, Bogdan Wiśldclci, Rysand Kr.zYJżanorwsiki, Aleksander Hager, Zbii!J!liew Bocheńslci, Zbigniew Ożga,
LeCh Lisiokd, ZyginUill·t Tomczak).
Urządzenie

i pomiaru

do badania
cieczy,
paliw i olejów

zanieczyszczeń

zwłaszcza

Celem wynalazku jest .zmmeJszenie wrażl:iwości
czujnika kołmatacjd na ciśn.iende i ~erpkość cieczy,
umożti wiende utrzymania koncentryC2J1110Ś<:i sz.czeł.iJny,
wyeliminowćllll:ie deformacjri przekroju .przepływowego
ocaz ZoarrJewnienie precy;zyjnego .pomiaru zmian natę
żenia przepływu także dla zan.ieczy·szczeń o cząst
kach ferromagm.etyczmych.
P. 245213,

G01R

20.12.1983

PolskJie Koleje Państwowe, Centralny Ośrodek Bai Rozwoju Techniki Kolejnictwa, Warszawa, Pol~
ska {Wiesław Wójcicłci, Jan Andruloms, Andrzej
Jach:niik).
dań

Układ do testowania
wielonapięciowych urządzeń wybiorczo-przełączających

instalacji elektrycznego ogrzewa-nia
kolejowych wagonów pasażerskich

Urządzenie Składa się .z. ze~połu zasilającego , utwo-probiercz~o (7) pob;ierającego, od-

rzonego z naczynia

gazowującego i przetłaczającego badaną ciecz za pomocą źródła pod ciśnieniem (l) i sterowanych zaworów (3, 4, 8) oraz ·dyfuzora (5), o~raz z zespołu pomi.alrowego (U), zawierającego głowicę kolmatacyjną
wyposażoną w kryzę (15) i .suwak (14) o na·stawnym

przekroju szczeliny. Ponadto urządzenie ma zes,pół
objętoścd wy:k.0111any w postaci cyldncfu:"a (24) z tło
kie-m (25), !którego tłoczYJSko .zaorpa.trmne jest w zę
batkę napędzającą rprrze:kład:nię zwielokrotniającą (26)
sp;rzęż.oną z rprzetwomikiem (27) obrotów, rprrze:k.a:zującym impulsy do zespo łu .sterującego ·i trejestrują 
cego (28). W zespole steru jącym .i rejestrującYlin (28)
zmd.any objętości w czasie próbki !P(><i:Sitawowej i prób
ki mierrWnej przeld.czame :są ma liczbę z.aJnJieczyszczeń
dla wybrane.g o i określonego progu dYJsikiTyminacji
{2 .zastrzeżenli.a)
zanieczyszczeń.

GOl N

P. 242382

07.06.1983

Ln.sty.tut MechanJiki P.recyzyjrn.ej, Wa~rszawa, Pol·s ka
(Toma·sz Jahołkowski, Michał Dmowski, Czesław Dybiec).

Wynalazek rozwdązuje .zagadndern.ie ~racowania
układu po;zwałającego na przetes~e wielorułrpię
c:iowych urządzeń wybiorCZO"iPT~Cza.jących zgodnie
z ich warunkami tecłliillicznymi.
W układzie według WYJi!lalazku wejście zasilające
(c) pr.zetwonnicy napięcia niskiej częstotldwośc:i (2) jest
połącz0111e ·z pierwszym WYjściem stałoprądoWYm (a)
układu zasilającego

(1),

a

jej

wyjście

jest

połąCZOIIle

k.tórego jedn'O
przekładnikiem napięciowym (3),
wyjście (e) jest połączone poprzez powielacz WYSokie-

z

go n<ljpięcd a (4) z układem przełączającym (5), zaś
dirugde 'WYjście (d) jest połącZOIIle bezpośrednio z tym
układem przełą·czającym (5). Jedno wejście sterują
ce (f) przetwo:micy nlłjpięcia niskiej częstotliwości (2)
jest !I)OłącZOI!le .z układem regulacji napięcia wyjścio
wego (6), a drugie jej wejście sterujące (h) jest poz układem regulacji częstotldwości napięcia
ł~e
(b)
WYjściowego (7). Drugie wyj śc:i.e stałoprądowe
U!k:łaldu za:si.lającego (l) jest połączone z wejściem ukła
du regulacji pomocniczego napięcia p!Tąrdu stałego {8).
Z W)Tj.ściem układu przełączającego (5) jest połączo
ny wskaź.ni:k wartości c.zęstotldwości WYJSOkiego napięcia WYjściowego (10), mdemi:k. wa:rWścd. wysokiego
napięcia WYjściowego (11) i jedno wejście (i) układu
uruchamiającego pomia-r czasów -d.zi.ahwia (12), którego WYjście jest połącZOIIle poprzez miel'l!1i:k czasów
działanda (13) z jednym wejściem (l) układu sy~al.i
zacji świetlnej (14), którego drugli.e wej.ście (m) jest
połączone z WYjściem ·s ygnali.za.c yjnym (n) przyłącza
~miarowego (15), a drugie wejście (k) układu uruchamiającego pomiar czasów działania (12) jes.t połą
czone z WYjściem układu regulacji pomoc:n.ic.zego na-
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nala 2lku w układzie szczytu dodatniego i w układzie
szczytu ujemnego, diody (3) ładujące kondensatory pa, mięta jące (4) połączone są równolegle z kluczami
zwiemymi (5) obu układ ów.
1(1 zastrzeżenie)

G01R

28.12.1983

P.245389

Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Nawkowej "ZOPAN", Warszawa, Pols'ka (Władysław Milcarek, Tomasz Jastrzębski).
Układ do automatycznego p rzetw a r zania
częstotliwości na kondukt aneję

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
układu o prostszej konstrukcji w stosunku do ukła
dów znany<;h. Na wejściu wkładu według wynalazku
znajduje się przetwornik częstotliwości na napięcie
(1). Wyjście tego przetwornika połączone jest z wejściem analogowym przetwornlika analogowo-cyfrowego (U/ N) oraz z pierwszym wejściem progowego detektora róimicy potencjałów (2). Wyjście progowego
detektora różnicy potencjałów ( 2) steruje bramką logiczną {3) przepuszczającą impulsy inicjujące ze źródła
impulsów zegarowych (4) na wejście inicjujące przetwornika analogowo-cyfrowego (U/N). Wyjście napię
ciowe tego przetwornika, na którym znajduje się przeniesione z jego wejścia analogowego napięcie U, jest
połączone z drugim wejściem progowego
detektora
różnicy potencjałów (2). Natomiast wyjście cyfrowe
przetwornika analogowo-cyfrowego (U/N) jest połą
czone z wejściem przetwornika wartości cyfrowej na
konduktancję (N/G), którego wyjście jest wyjściem

GOlR

P. 239349

03 .12.1982

Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych
P roblemów Techniki, Warszawa, Folska (Piotr Gutkiewicz, Jerzy Mazurek).
Układ do numerycznej rejestracji
kształtu impulsu elektrycznego wytwarzanego

pr zez gło wicę ult radź więko wą

'

Układ zawiera głowicę ultradźwiękową (G) połączo
ną z wejściem konwertera .próbkującego (3), którego
wyjście czasow e połączone jest z generatorem impulsów zegarowych .(8) sterującym woltomierzem cyfrowym. (5) połączonym z urządzeniem rejestrującym (7)
i z wyjściem amplitudowym konwertera próbkujące

go (3).
Uikład jest wykorzystywany w ultradźwiękowych
badaniach materiałów i konstrukcji. 1(1 zastrzeżenie)

całego układu.

Układ znajduje zastosowanie zwłaszcza w budowie
automatyc:m1ych mierników zniekształceń nieliniowych.
(2 zastrzeżenia)

l
l

GOIR

P. 239392

l

06.12.1982

l

l

l

2

___ _

_ j

l

WY- N/U

Folitechnika Poznańska, Poznań, Fol ska
Tomasz Zgod?.iński).

międzyoperacyjnego badania
wykona nia uzwojeń maszyn
elektrycznych prądu przemiennego

Urządze nie

u

do

poprawności

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowan ia
prostej i taniej konstrukcji urządzenia niezawodnej
w działaniu, łatwej w obsłudze
charakteryzującej

4

się_ dużą czułością.
Urządzenie, wyposażone

G01R

P. 239317

.Zakłady
Mechaniki
Gdańsk, Folska

MOR",

Detektor

(Mirosław

Dąbrowski,

01.12.1982

Precyzyjnej "UNITRA-MAG(Wojciech Łowiec).
międzyszczytowy

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania detektora pozwalającego ulepszyć proces pomiaru napięcia międzyszczytowego. W detektorze według wy-

w uzwojony wzbudnik
z r dzen iem magnetycznym, zasilany z generatora napięć sinusoidalnych o częstotliwości akustycznej, usytuowany współosiowo z badanym stojanem lub wirnikiem maszyny elektrycznej, według wynalazku charakteryzuje się tym, że wzlbudnik jest wieiobiegunowy i nieruchomo osadzony na pionowej osi centrują
cej (2), mocowanej do pulpitu, a cewki jego uzwojenia (5) ułożonego w żłobkach, tworzące j e dną gałąź
r ównoległą, połąc:oone są
parami szeregowo. Liczba
żłobków wzbudnika,
poskok cewek uzwojenia (5)
wzbudnika i liciba cewek wzbudnika są takie same
jak w badanym elemencie maszyny - stojanie lub
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wirniku. Jednocześnie uzwojenie (5) wzbudnika
i uzwojenie (3) ba-danego stojana lub wirn:k'\ są ze
sobą tak skojarzone, że osi-e cewek tworzących jedną
gałąź w uzwojeniach wzbudnika i badanego stojana
lub wirni'ka pokrywają się. Fonadto wzb•rdnik wyposażony jest w przełącznik zmiany kierunku prądu
w cewkach swego uzwojenia, a jego rdzeń (6) oddzielony jest od badanego elementu maszyn-y elektrycz(l zastrzeżenie)
nej tuleją izolacyjną (7).

FATENTOWEGO
25.07.1983

T

P. 243178

G05D

Folitechnika Swiętokrz}'lska, Kielce, Folska (Józef
Gawenda, Andrzej Kapłon, Jerzy Sy-r ek).
zwłaszcza

Ukłai:J stabilizacji temperatury
powietrza wylotowego z wieży

rozpyłowej

Pn:edmiotem wynalazku jest układ stabdldzacji temperatUiry, o ·zwiększonej sprawności i niezawodnoś
ci działania, pl'zeznaczony <do regulacj-i i .s tabilizacji
-zawartości wody w produkcie z w:ieży rwpyło.~j.
W układzie według wynala.?Jku czujnak temper'\tury (CT) połączony jest poprzez regulator (R) z przekształceniem statycmym (PT), który IP<>łączony jest
z silnilciem (M) sprzężonym z pompą (P).
Na •przewo-dzie dopro wadza jącym czynnik r ozpylany do wieży rozpyłowej zainstalowany jest czujnik
iloścJ ·przepływającego czynnika rozpylanego (TG) po(3 zastrzeżenia)
łączony z regulatorem (R).

l=j!r-ln
l

G01S
Wyż.."'La Szkoła

P. 241301

T

30.03.1983

Morska, Szczecin, Folska (Jerzy Fe-

1'--- - -J I -

~~

dorov:--ski).
Sposób i układ od określania charakterystyki
wtórego promieniowania reflektora radarowego
Wynalazek rozw.iązuje zagadnienie umożldiwien.ia
rzeczywistej charakterystyki reflektorów
'l'adarowych.
~sób polega na tym, że badany reflektor radarowy mocuje się na stanowisku badawczym i wprowadza w lt'uch obrotowy. Nast@ruie z nieruchomej
anteny, usytuowanej w odpowiedniej odległo.ŚLi od
badanego reflektora, emituje się w jego Jcierunku
zwti.elokll'otsygnał sondujący . Odbite echa sygm.ału
nione za pomocą reflektora pomocniczego umieszczonego ,przy nie['uchomej antenie, odbierane są prżez
tą amtenę, a następnie doprowadzone do w.ska~nika.
otrzymany na· ekranie wskaźnika ob.raz cha['alcteJl"ystykri rejestruje się fotografic.?Jnie lub wyka'eśla gra-

WR

l~

L-~---.

określainia

fic:z.nie.

charaktery zuje się tym, że układ obrotowy
(9) -stanow.iska badawczeg-o (5) z zamocowanym reflektorem radarowym (4) jest ,połącZIOiny z układem odchylającym (10) ws-kaźnika (7). WskaŹiruik (7) połączo
ny jest z blokiem nadawczo-odbiorczym (1), który
za pomocą falowodu (2) !pOłączony jest z rue!l'uchomą
anteną (3) i reflektorem pornaćniczym (8).
(3 zastrzeżenia)
Układ

L- -- --- - ----- - ---------- ~

26.11.1982

P . 239257

GOSF'

Instytut Elektil'otechniki, Warszawa, Folska (Stanfi;s>aw Bochenek, Stanisław Domosławskd, Zdzisław
Kuro!P).
Układ zasilacza
napięcia stałego

Wynalazek

rozwiązuje

elektronicznego
stabilizowa-nego
opracowa'1ia

zagad:n:ienie

u-kładu umo-żliwiającego uzyskiwanie stabilizacji naszerokim zakresie
plięcia wyjściowego zasilacza w
zmian napięcia bater:ii za·silają·cych i obciążenia.
Układ zawi&a blok wykonawczy impulsowej regu-

lacji

A

:_ __ __ __ j

l

l

napięcia

stałego

B

(B),

przetwornicę

F

H

główną
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obcowzbudną (F), przetWQrnicę pomooniczą (C), roboczy blok prostujący (H), porównawczy blok prostujący (G) ·i prostując y blok (D) zasiLający blok ste-

rowania iml>ulsowego (J) w postaci elementu sca(2 za·strzeżerua)
lonego.

P. 239269

G05F
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punkt połączenia katody jedinej (Dl) i al!lody drugiej
diody (D2) dołączony jest rpoprzez rezystor (R7) z
jednym biegunem źródła napięcia (+U), a poprzez
złącze kolektor-emiter czwartego ti'a!IlZystora (T3) z
d!rugim biegunem źródła napięcia (-U), ~e baza
tego tra.nzy;stora (T3) polCIII')'ZQwana jest napięciem z
(l zastrzeżenie)
gene,ratora sterującego (G).

30.11.1982

P.P.Z. Digicom Poland, Warszawa, Pols>ka (~rzysz
Piwoński, Adam A. Wieteska, Jacek Turski).

tof

Układ

napięciowego

zasilacza dynamicznego

Przedmiotem wynalazku jest układ .napięciowego
zasilacza d)'ll"1llmicznego, o prostej k01I1stru:kc}i, niezawodny w dzi.aia:niu, dający na wyj ściu przebieg dodatni od ciągłego do impulsów pr ostokątnych w zalemości od prądu obciążenia .
Zasilacz stabilizuje n3ipięciowo przebiegi dodatnie
w układzie opa·r tym na tral!lzystorze (Vl), rezystorze
(Rl), diodzlie Zenera (V4). ZabeZJpieczen.ie układu przed
przypadkowym zwarciem lub przeciążeniem zrealizowane jest na elementach: tran:z;vstoo-ach (VI, V2), rezystorze (R3) i diodzie (V3). Dioda elektroluminesc encyj.na (VS) sy~zuje świeceniem stal!l wy-j.ściowy zasilacza, co ma szczególne znaczenie przy WSjpÓł'pra
( l zastrzeżeni e)
cy z instalacją elektroiniekcyjną.
B

G05F

P. 239296

01.12.1982

H02J
E04B

Politechnika Wavszawska, Warszawa, Polska {Je;rzy
Olifierowicz, Tadeusz Tomborowski, Andrzej T!rzecianowskd).

GOSF

30.11.1982

P . 2393S2

Centrum NaukoWQ-P,rod'U:kcyjne Elektrotechniki i
Automatyki Górniczej "EMAG", Katowdce, Polska
(Franciszek Szczucki).
Układ sterow ania
lokomotywy podziemnej przewodowej

Wymalazek rozwiązuje zagadnienie płynnej regulacji prędkości lokomotywy ·z asilanej z sieci prądu stałego o regulowanym napięciu .p rzy wykorzystaniu stacji przekształtnikowych.
Układ .s terowanda zawiera zestaw diod bocZinikują
cych (10) i (11) i odci.nających (S i 9) obwody głów
ne zespołów napędowych (6 i 7) lokomotywy, zapewniający rów.nomierne obciążenie się napędów trakcyjnych za;równo przy jeździe , jak i hamowaniu elektrycmym lokomotywy.
Układ wyposażony jest w łąCZllliki manewrowe w
obwodach silmików trakcyjnych do zmiany kierllll1ku jaŁdy lokomoty•wy, czujnik prądu (S) i czujnik
,prędkości {12) do ciągłego pomiaru i okOIIltroli paramętrów lokomotywy o raz .regul·a tor (13), nastawnik
(14) i elektroniezony sterownrlik (lS). Obwód h amo<;Vania elektrycznego .stanowią stycmik (19) i .rezystor
hamOlWania (20), które są pałącwne rÓ'WIIlolegle do
(l za-strzeżenie)
obwodu głównego na,pędów.

Elektryczny układ połączeń
do zasilania instalacji zakłada n ej
w osusza n ej przegrodzie
Wynalazek -rozwdą·zuje .zagadnienie opracowan:ia
o prostej lronstrukcji i niezawodinym działaniu, prze2l!1aczonego do osuszania murów i :fo!rsownego nasycania ieh środkami hydrofobowymi.
Układ wy;posażony jest w dwie ipl'ZeCiw.nego typu
pary tranzystorów (TS, TS, T7, TlO), gd zie każda para ma ·połączone ze sobą emitery, a jej kolektory
przyłąmOille są do różnych zacisków wyjściowych (H,
L), z których jeden (L)1 po łączony jest z dolmym rzę
dem elektrod ·i nstalacj1, a dr ugi (H) z górnym rzę 
dem elektrod, . przy czym emi te·r y jednej pary (T S,
TS) przyłąc·zone są do jedne go bieguna źródła napięcia (+U), a emitery drugiej pary (T7, TlO) do drugiego bieguna źródła napięcia (-U), zaś ba zy t•r anzystorów z jednej pary (TS·, TS) połączone są z bazami tranzy,s torów z drugiej pary (T7, TlO), przy czym
w jednym przypadku połączenie to zreald7JOwane jest
poprzez rezystor (Rl4) i ·złącze kolektor-emiter jednego tranzystora (T 9), a w drugim przypadku :poprzez
rezystor (R12), złącze kolektor-emiter drugiego tranzystora (T16) oraz d.iodę Zenera (DZ), natomiast baza
pierwszego tranzystora (T9) rpałączona jest po.pr·z ez
rezystor (R13) z kolektorem trzeciego tranrzystora
(Tł), któreg<J emiter poprzez dzielmi:k rezyst&'1cy]ny
(R9, RIO) zasilany jest zk źródła ·napięcia (U), a którego baza poprzez rezystory (RS, Rll ), pomiędzy które włączone są dwie diody (Dl, D2), połączona jest z
ws;p61ny
bazą drugiego tran zystora (T6), nat<Jmia>St
układu

GOSF

P . 243236

T

28.07.1983

Ośrodek Badawczo-Rozw ojowy Apara.t ury Manewrowej "ORAM"; Łódź, Polska (J&zy Pielirasik. Waldemar Zieliński) .
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Układ sterowania
elektromagnesowego napędu prądu stałego
łącznika elektrycznego, zwłaszcza łącznika próżniowego

Wy:nalazek rozwiązuje zagadnieruie qpł"acowania
układu sterowniczego
elektro.Illla®OOOOwego napędu
prądu .stałego lącmika elektryczm.ego, zwłaszcza łącz
mika pTóilniowego, który przy zachowaniu krótkiego
wyłąciZania łącznika, UlOOŻliwiałby
p~pięć wy·stępują cych przy wyłączcmdiU

czasu

eliminację
prądu sta-

łego.

Układ zawiera prostowniik dwupołówkowy zasilają
cy cewkę nap ędu łączndka pró:imiowego, według wynalazku, cluvrakte;ryzuje się t ym, że ma łącznik sterowniczy (ŁS) podłącZOIIly po stronie prądu przemiennego oraz łąc.z.n.ik pomocniczy (ŁP), którego człon
łączeniowy (Czł. In.) jest włączony po stronie prądu
stałego, szeregow o z cewką 1na,pędu (Ow), do której
jest podłączony róWIIlolegle kondensator (C2).

(5

PATENTOWEGO
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P. 239181

Zaikłady Teleelektronic:zme
,,Telkom-Telfa", Bydgoswz, Folska (Ry,s za.rd Bie~ński, Wiktor Pujanek).

Sygnalizator akustyczny
rozwiązuje
z.agadnielllie zwiększenda
działan1ia sygnalizatora ak,ustyCZIIlego.
Zgodnie z wynalazkiem między zaciski źródła zasilania włą c zO'ne są równoiegle gałąź złoŻOJn.a z szeregowo połączonych generatora (G) ,i źródła prądo-

Wynalazek

ruezawodino.ści

. wego (l) oraz gałąź złożona z .przetwornika elektroaikustyc:zmego (P) i progowego ź:ródm .prądowego (IP),
przy czym wyjście generatora (G) ,połącZO!Ile jest z
wejściem sterujący m progowego ŹTódła prądowego (IP),
do którego róWl!lolegle włączony jest rezystor (R).
·

P. 241176

Pierwszeństwo:

26.03.1982 -

24.03.1983
W~g,ry (1I11"

922/82)

Sandor Gotz, Sa.I1Jdor Klrened.its, Ferenc Szaotmari,
Budapeszt, Węgry.
Urządzenie elektroniczne
do optymalnego układania
co najmniej dwuwymiarowych figur

rozwiązuje
zagadni€1llie
umożliwiającego OJPtymalne

Wynalazek

oprac.owalilia
mz.mLeszc:zelllie i układanie figur na wy:;mac·z onym obszaLrze, wzy
uwzględnieniu kilku warunków.
Urządzernie zawiera pamięć form wektorowych (1),
przetwornik wektorowo...rastrowy (2), generator okien
(3), generato~ rozmieszczenia (4), anailiizatoa:- zajętoś
ci (5), jednostkę sterującą (6), jednostkę wskazują
cą (7), źródło zewm.ętl"7lne (8) oraz organy interwencyjne (9), odpowiednio połączone.
(5 zastrzeżeń)
urządzenia

(2

zastrzeżenia)

za.strzeżeń)

G10L
GG6F

22.11.1982

P . 236615

27.05.1982

Uniwersytet Wwszawski, Warszawa, Folska (Kazimierz Jaszc.zak).
Sposób automatycznego rozpoznawania

sygnału

mowy

Wynalazek rozwiązuje zagad.nierne s:k!róeenia czasu oraz obniżenia kosztów związanych z rozpoZII1awaniem sygnału mowy.
Sposób automatycznego rozpoznawania sy.gnału mowy, .po:-,ze:zmaczony w za.sadlzie do fonic:zmego sterowania maszynami, według wynalaJz.k.u polega na tym, że
widmem a.k:ustyc.=ych operuje się wyłąc:zmie na pojedynczym mikrofonemie , reprezentatyWI!lym dla danego fonemu dźwięcznego .
(3 zastrzeżenia)

GllC

P . 239155

22.11.1982

lnJStytut Technologij Elektronowej, Warszawa, Fol-

ska (Maciej Jagusz.tyn).
Półprzewodnikowa

pamięć

statyczna MIS-RAM

Wynalazek dotyczy półpr.zewodn.ikowej pamięci statycznej o dostępie swobodnym (RAM) wytwarzanej
jako monolityc2l!ly układ ·soałony z trapzystorami polowymi o izolowanej bramce (MIS-RAM).
W pamięci według wynalazku szere~ komórek elementarnych stanowiące wiersze pamięci mają wspólne doprowadzenia prądu zasilania elementów magazynujących ·informację i syg,nału
sterowania tra.nzysto~ów sprzęgających o b~amkach połąc:zonych lub
tożsamych elektrycznie z tym doprowadzeniem. Bloki cyfrowego wyb-ierania wieDszy i łinii bitów matryc pamięCi zawierają analogowe układy elektrollllic:zme regulujące wartości potencjału elektryczmego
każdego wspóLnego doprowadzenia prądu zasilaJnia i
sygnału wybierania wier;sza oraz potencjału ,p olaryzacji nieaik.tywnych łilllii bitów. w a,rtości potencjału
elektrycznego cyfrowego sy.g,nału wybierania wie.r•sza
są wyzmacmne .przez własno ści elementu magazynującego informację i parametry tranzystorów sprzęga
jących .

(10

zastrzeżeń)
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ELEKTROTECHNIKA
HOl C

P.

2391~1

23.11.1982

P·rzemy.słowy Instytut Telekomunikacji, WCllrsza.wa,
Polska (Tomasz Filutowicz).

zwłaszcza

Warstwa rezystancyjna,
do rezystorów cienkowarstwowych

Wynalazek
rozwiązuje
za,gadmD.enie
uzyskalilia
war stwy rezysta:neyjJnej o obniżonym czasowym WS!pół
czymlliku rezystywności .
War.stwa rezystancyjna składa się z 46-74% wagowych chromu, 10-35% wagowych krzemu, 10-22%
wago.wych Uenu i 1- 10% wa.g owycll wana du.
(l za'Strze.żenie)

P . 239308

. HOlF
G06K

30.11.1982

Krakx>wska
Fabryka
Aparatów Pomiall'owych
"MERA-KFAP", Kraków, Po1ska (Karol Golda, Jacek Szwe dowski, Roma<n Hnatowi:cz).
w

Magnetowód elementu indukcyjnego
informatyki, zwłaszcza w czytnikach

urządzeniach

W magnetowodzie według wynalaz.ku oś głóWI!'la
jest prostopadła do podstawy (8). Tę oś głóWlną tworzy krawędź przecięcia płaszczy=y symetrii obu
kszta łtek ceowych (l) i pła sz.c. zyz,ny styk u (2) patr tych
kształtelk (1). Ksztalrtki · ceowe (l) są spięte przy pomocy obejm ściągających (3), słupków ustalających
(4) ·i elementów złączno-napitnających . W sł upku ustalającym (4) jest gniazdo
(6), utworzone Jro:rzystnie
prze,z zmniejszenie .średnicy tego słupka (4) na dłu
gości nie mniejszej niż szerokość kształtki
ceowej
(1). Słiupki ustalające (4) są przymocowane do podstawy (8).
(4 zastrzeżenia)

HOl F

Poltitechnika
J askułski).

P. 243152
Wrocławska,

T

Wrocław,

J

-

HOIH

---~

P . 239253

25.11.1982

PiTzemy.słowy
Instytut Automaty,Jci
Pomiarów
"MERA-PIAP", Warszawa, Polska (Wacław Jaśkow
ski, Ja,n Mikulski, Grzegorz Sw1ders~, Leszek G.niadek, Jan Goska, Zdzisław Mal!itka).

Stycznik
Flrz.edmi!otem wynalazku jest styczmik o dużej
1przeznacwny do włącZ31nda odbiomików
energia elemycmej o dużym poborze prądu.
W stycz.niku według wynalazku na ruchomym rdz.eruiu (4) cewk!i. (l) są osadwne suwliwie jedna nad
drugą zwory (13) o pr.z akroju WIZdłużnym z.bliżonym
do talerza i oilizolowane między sobą elastycznymi
p111zekladkami dwlacyjnymi (12) umiesrezonymi we
wgłębieniach zwór (13). Grubość elastycznych przekładek (12) jest dobrana tak, że powierrz.ch!Ilie robocze
zwór (13) leżą w jednej pł!l!szczyźnie. Po włączeniu
'llilt}>ięcia .zasilającego cewkę (l) każda ze zwór
(13)
zwiera powierzchnie robocze dwóch Irontaktów (8)
leżących n aprzeciw .s iebie.
Nierówności płaszczymy
powierzchni
roboczych
kontaktów (8) i 7mór (13) wyeliminowane są prze.z
elastycmą przekładkę (12), a tym .s amym jest zapewniony dobiry styk między tymi powierzchniami robocz ymi.
(3 za strzeżenia)
trwałości,

21.07.1983

PolSika (Jell'Zy
HOl H

Sposób nawijania uzwojeń
w urządzeniach informatyki, zwłaszcza w czytnikach

P. 239336

Gdańskie

Zakłady

01.12.1982

Rafineryjne,

Gdańsk,

Polska

(Antoni Truskolawski):
Przedmiotem wynalazku jest sposób nawijania
w dwurd:z.en.i.owym .indukcyjnym dzielniku
napięcia, przezmacrony do st.osowanna · zwłasz.c:za w
przypadkach, gdy konieczne jest osią~ęcie precyzyjnego [pOdz.iału napięć prz.emienlnych.
Sposób naw~jania uzwojeń polegający :na nawijaniu
uzwojenia magnesującego na r.cilzeniu magnesującym
oraz :nawijaniu uzwojenia stosuTiikowego wokół rdz.eruia magnesującego i korekcyjne~o, charakteryzuje
się tym, że stosU!l1kowe uzwoj~e (4) nawija się najpierw wokół magnesująceg~dzen:ia (1), a następnie
wokół koremcyjnego rdzenia (3).
(l zastrzeżenie)
uzwojeń

Układ a~typompujący

dla

wyłączników

W ynalaze:k rozwią·zuje zagadnielilie opracowania
układu zapobdegające.go wielokrotnemu załączaniLu
i
wyłączaniu tzw. "pompowaniu" w przypadku
pojawierua się jedinocześtnie tl'Wałego impulsu załączają
cego i wyłąCIZ.ającego lub też uszkodzenia mechairuizmu
załączającego wyłącznika .
W układzń.e według wynalazku napięcie (U) sterujące wyłącz:nik.iem (W) podawane jest
przycisktiem
(J.'Iz) Lub zestykiem automatyki (AUT) na przekaźnik

BIULETYN
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impulsowy (PI), iktóry swoim zestykiem (l Pl) podaje
impuls na cewkę załą c zaj ącą wyłącznika (CZ)). Zestyk
(l Pl) .przekaźnika (PI) zamyka się tyLko na czas potrzebny do załączenia wyłącznika (W) po czym samoczynmie otwiera się niezależnie od cza·su obeanoś
ci napięcia sterującego na pr.zekaźn.ik.u (PI). Czas
zwłoki ze.sty~u irn,pulsowego O Pl) przekaźnika (PI)
powinien być dobrany do czasu :załączen.ia wyłącz.ni
(l zastrzeż.en,ie)
ka (W).

02.12.1982

P. 239323

HOlJ
Zgłos.zenie

dodatkowe do

zgłosze.n.ia.

Ośro 
Zakłady Kineskopowe, "Unitra - Polkołor" dek Badaww.o-Rozw ojowy Przetworników Obrazu,
Warszawa, P·o lska (Andrzej Bachtin).

Selektor do kwadrupoloweg o spektrometru mas
Wynalazek II'Ozwiązuje zagadnlienie opracowa111ia
selektora, którego konstrukcja umożliwiałaby bezpośrednie dołączenie miernika wartoś c i szczytowych do
selektora.
Selektor do kwa<kupoloweg o ga>ek:trometru mas zło
żo n y z komparatora i dołączonego do niego przez róż
do
niczkuj ąc y układ mo nostabilnego przerzutnika,
wyjścia k tórego są dołącwne dwa tranzystorowe stopme mocy z. tra n zystorami komplementarn ymi i z
uzwojeniami zestyków zwiemych. włąC7JOnych w każ
dy z. tych stopni mocy charakter%Uje się tym, że
równolegle do tranzystora (5) sterowanego ujemnym
napięciem jest dołączony stopień moc;v z tra>nz.ystorem (9) tego sa mego rodzaj u i z włączonym w obwód
kolektora uzwojeniem zwier nego .z est yku (11), którego jeden stY'k jest dołą<:zony do miernika (8) prądu
szczytowego, a drugi do masy selektora.

u

(l

HOIJ

P. 239201

P . 239323

zastrzeżenie )

24.11.1982

OśroZakłady Kineskopowe "Unitra-Polkolo ·r"
dek Badawczo-Rozw ojowy P!izetworników Obrazu,
Warszawa, Pol&ka (Maciej Narew.sk.i, Stefan Wójcicki).

Wyrzutnia elektronowa
Wynalazek ro związuje zaga dnienie opracowania
takiej konstrukc ji wyrzutni, która umożliwdałaby jednomae7-ne i nieskomplikowa ne ustalenie położenia
wy11zutmi na powierzchni urządzenia elektronowiązko
wego nawet w przypadkach wieloki-otn.e go zdejmowania i zak ładani a wyrzutni.
WYJrzutnia elektronowa zaopatrzona w górną pły
tę z przy mocowaną do niej katodą i elektrodą sterującą oraz w dol ną płytę z rpier.ścien:iOIWą anodą osadwiną w otworze po środku tej płyty, char akteryzuje się tym , że płyta dolna (4) jest zaopatrzona w prowadnicę (10) w kszta łcie walca, wystającą na dwa
jednakowe przeciwległe wycięcia (7) przystosowane
ero bagnetowego osa dzenia wyrzutni na U!Tządzeniu 1
elektrowiązlrowym i w trzy wkręty (11) rozmieszczone co 120° wystając.e lrońcami na zewnątrz dolinej
i
wycięciami
płyty (4). W górnej płycie nad tymi
wkrętami są wykonane otwory u możliw~ające dostęp
O zastrzeżenrl.e)
do tych elementów. ·

05.01.1984

P. 245625

HOIR

Zakład Opracowań i P rodukcji A!Paratury Naukowej "Zo.pan", Warszawa, Folska (Marian Gryz).
Połączenie

elektryczne

wkładki

z

kasetą

Wynalazek rozwiązuje za.g adnienie opracowania
połączenia eliminującego możliwość uszkodzenia wtyku lub gniazda w wyniku d ziała:nia na wkładkę sił

poprzecmych lub skośnych. Połączenie charakteryzuje się tym, że · jeden z jego elementów, wtyk (l) lub
grHaz.do (2), je st utwierdzony, a drugi zawieszony
swobodnie.
w stosunku
Wstępne centrowanie osi wkładki (3)
do osi kasety (4) realizowane jest przy pomocy trzpie(6 za strzeżeń)
ni z zaMńczen:iem stożkowym (8).

H02G

P. 243208

T

27.07.1983

, ,Lubań",
Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego
1
Lubań, Folska (Stanisław Fiutek, Ad am K ról).

BIULETYN
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Sposób usuwania uzwojeń
z wirników maszyn elektrycznych
o żłobkach otwartych
oraz urządzeąie do stosowania tego sposobu
WYJnalazek rozwiązuje zagadrnienie zme<:hanizowa.nia procesu usuwania uzwojeń ze żłobków wi11!1ika
ora:z zmniejszenia jego prac<X;hłoll'l!no.ści.
Sposób usuwania uzwojeń polega na tym, że przygotowany do wyzwojenia wirnik wstawia .się pionowo do bę~a, a następnie w.p r.awia się bęben w ruch
obrotowy, w wyniku czego na skutek działania siły
odśrodkowej następuje wyrzucanie UJzwojeń ze żłob
ków wirnika.
Urządzenie do u suwania uzwojeń ma !Pionowo ustawiony bęben (l) ułożyskowany doLną częścią w korpus.ie (2) i prowadzoiny w górmej części przez podpory ~rolkowe (5) o.raz zakryty od góry pokry-.vą (11),
jednocześnie ustałającą pionowe położenie WYZWajanego wirnika (10) ściśle w osi obrotów bębna (1).
Bęben (l) napędzany jest silnikiem (13) o regulowanych obrotach. Korpus (2) oraz podpory rolkowe (5)
zamocowane są do ramy (8) zabudowCIIIlej korzystnie
(3 zastrzeżenia)
w zagębionym fundamencie.
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zabezpiec.zają·cego przed przec1ązeniaani, przezmaczanego do stosowania w maszynach przemysłowych w
miejsce poprzednio stosowanych wyłącm'itków koń
cowych.
W czujniku według W:<"'lalazku pomiędzy bazą
układu
tra.nzysoo~ra ,s) przełą..:zające~o, a wyjściem
(l) sterującego jest wbudowany dodatkowy tranzystor (2) kluczujący, w którego bazę jest włącmna pęUa
ujemnego sprzężenia zwrotnego, zawierająca dwa
trCIIIlzy.story (10, 12) dodatkowy i :zmany, o .przeciwstawnych rodzajach ,pr~wodnictwa. (l zastrzeżenie)

P. 239297

H02H

01.12.1982

Folitechnika WaJTszawska, WaJTszawa, Folska (Andrzej Cichocki, Marek Niewiadomski).
Układ zabezpieczający
urządzenie elektryczne
niepełnofazową i asymetrią obciążenia

trójfazowe
przed

pracą

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
o prostej kOIIlstrukcii i dużej

układu

opracowania
niezawodności

działania.

Układ
łączony

ma kont.aktron (K), którego jeden styk pojest poprzez przycisk załączający (P) z jednym z zacisków farowych (S), a drUJgi. styk połączo
ny jest z cewką stycznika (Sfl') i !którego cewki
wzbudzające (CR, Cs, CT) włączone są w przewody
( 4 zastrzeżenia)
fazowe.

Cr

H02H
H02K

H02H

P . 239156

22.11.1982

"IMPOL",
Przedsiębiorstwo Polonijno-Zag,raniczne
Warszawa, Folska (bech Secomski, Amdrzej Krzemiń
ski, Stefan Zgutka).
Elektroniczny czujnik
Wynalazek rozwiązuje
elektronicznego czujnika

zbliżeniowy

za.gad:nien.ie
zbliżeniowego

qpracowania
całkowicie

ST

M

P.245358

23.12.1983

Ln'Stytut Elektrote<:hniki, War.sza,w a, Folska (Andrzej Górski, Jacek Kowalski, Andrzej Pawlaczyk,
Jerzy Zawad~i, Jędrzej Szct.e,piński).
Sposób tłumienia przepięć
w maszynach elektrycznych
z regulatorami półprzewodnikow.,.·mi
i układ tłumienia przepięć
w maszynach elektrycznych
z regulatorami półprzewodnikowymi
Wynalazek rozwiąMUje zagadnienie opracowania
sposobu tłumienia przepif:Ć i układu tłUlinienia przepięć, które slmtec.z.nie chroniłyby uzwojenie wzbudzenia .prądnicy oraz regulat01r półprzewodnikowy przed
skutkami przepięć.
· Sposób charakteryzuje się tym, że energię przepięć
odprowadza się do odbionnika energii przepięć wymuszając napięciem transformacji, na zaciSkach czło
nu WYkonawczego regulatora półptrzewodrnikowego,
przepływ prądu o kierunku przeciwnym do kierunku przewodzenia członu wykonawczego.

BIULETYN
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W układZJie według wynalazku dwójnik: (D), przez
który przepływa prąd rozładowania energii przepięć,
jest połąCZIO.ny z uzwojeniem wzbud:zainia (Uw) p~rąd
nicy popa-zez półprzewodnikowy zawór (D2), !którego
kierunek · przewodzenia jest przeciwny do kdemnku
przewodzenia członu wykonawczego (Tl) regulatora
(6 zastrzeżeń)
[p61prz.ewodnilrowego.

P . 239322

H02J
H03K

02.12.1982

PATENTOWEGO
Prostownik stabilizowany
Wynalazek rozwiązuje zagadnie.n ie opracowania
prostownilka o prroSitej konstrukcji, mającego zabezpiec.zende pxzed pmepływem prądu zwrurcia.
Rrostownik charakterryzuje się tym, że na wyj.ściu szeregowo z obciążeniem jest włącZlOila elektryczna żrurówka (3), najkorzystniej z dwoma włókna
mi umożliwiającymi za pomocą zna111ego przełącz
nti!ka (4) zasto,sowai!1Jie ich w zakresie dwóch różnych
napięć.

Wy,nalail.ek może zmaleźć zastosowanie do ładowa(l zastrzeżenie)
nia akumulatorów elektryczmych.

Bada.wCZJO-Rozwojowy "PREDOM", WarOśrodek
szawa, Folska (Mieczysław Siedlecki, Adam Wójci-k,
Józef Maliszewski).
Przedłużacz

P. 243160

H02J
H02K
8638

sterowany

zagadnienie opracowania
rozwiązuje
szeTokim zakresie
umożldwiającego w
czasowym ste,rowrunie załączaniem odbiorników zasilanych energią elektryczmą.
PI'Zedłużacz zawiera blok zasilania (3) z wejściem
zasilającym (4) i wyjściem zasilającym (5) orraz wejWynalazek

przedłużacza

.
ściem sterującym (6).
Wejście sterujące (6) połączoiil,e jest z wyjściem
sterującym (7) zegaiia programującego (8) wyposaŻO\lle{;O w wejście progr:amowanJia (11). Przedłużacz
ZJnajduje zastosowanie pmy urządzeniach , które wymagają załączenia w olm"eślonym czasie bez udziału
(l zas,trzeżenie)
człowieka.
ff

10

PoHtecłmiika

Szczecińska,

T

25.07.1983

Szczecin, FolSika (Jace,k

Grochowałski).
Układ obciążenia zespołu prądotwórczego,
szczególnie okrętowego

Wynalazek roz.wiąZJuje za.gadnienJie skonstruowa111ia
do obcią,ża!lllia zespołów prądotwórczych, w
ktocym mcc podczas prób byłaby odda;w~ma do sieci energetycznej i który umożliwiałby regulację
współczynni.ka mocy.
Układ zbudowany jest z silnika synchronicznego
(3) połączonego z prądnicą synchroniczną (6) ill'ldukcyjnym sprzęgłem (4 i 5). Sygnały z prze·t worruka
prądu (2) i bloku zadawania obciążenia (9) podawane są do układu przeliczającego (8), a tam po ich
po~óWTnaJn.iu, WJpracl()owany sygnał steruje przekształt
ni'l~iem częstotliwości (10), który zasila człon napę
dzający (4) i ozłon na'Pędizany (5) ,indukcyjnego sprzę
gła. Prądnica synchroniczna (6) .oddaje odpowiednio
pmekszta.łc.oną energię elektryczną przez. zacisk sieci energetycznej (7). Przy rozruchu układu, hamulec
m echaniczny (13) unieruchamia człon napędza111y (5)
(l zastrzeżenie)
ind!.!kcyjne.go S!Przęgła.
układu

1

H02J
G05F

P.239370

03.12.1982

Zakłady Automatyki Brzemysłowej "MERA-ZAP",
Ostrów Wl.kp., Folska (Jerzy Woźniak).

P. 239334

H02K

Instytut Obróbki Pll!stycznej,

01.12.1982
B02nań,

Polska (Wie-

sław Dżendżera).

Przewietrznik silnika elektrycznego

+

.-

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenlia
konstrukcji i montażu przewietrznika silnika elektrycllnego.
Przewietunilk charakteryzuje się tym, że na koł
nierrzu kosza (l) ma przymocowane na stałe, równomie,rn:ie roZJmieszczone na dbwodz:ie, nawie~Wne elemell'lty (2), stanowiące gięty kształtownik symetryczny o przekroju poprzecznym w kształcie litery U,
którego uniesione boki są' ustawione promie111io,wo
(3)
z piastą
wz.ględem kosza. Połącze.nie kosza (l)
stanowią odcinko,w e zagndecenia (a) !Pierścieniowe~
występu piasty (3) na obwodzie łączenia z koszem

BIULETYN UBZEDU FATENTOWEGO
(l) tak, iż ro·z.płaszczony materiał przy.lega do powierzchni wokół weWIIlętrznego otworu ,k osza (1).
WewnętPzny otwór kosza (l) ma na obwodzie co
najmniej dwa wycięcia (b), których narożniki prii:ypadają w miejscu zagnieceń (a) pierścieniowego występu piasty (3).
(2 zastrzeżenia)

Q

b

(C1) pienwSiz.ego han'SO!pto:ra (Tri), z którego emite.rem (El) jest połączony ,kolektor (Cd czwartego
transoptora (Tr4), mają-cego em'Lter ·(E4) przyłączony
do drugiego z dwu wejść sterujących (W82) układu.
Wejście to ma równole~e połączenie z kolektorem
(C2) drugiego transopto~ra (Tr2), kt6rego eniiter
(Ez) jest dołącwny do toru łączącego emLte:r (El)
pierWiszego t~a (Tr1) z kolektorem (Cd czwatrtego transoptora (Tr4). Fodobnie również do pierwszego z dwu wejść sterujących (Ws1) jest dołączony
równolegle emiteor (Ea) trzeciego transoptora (Tra),
którego kOllektor (C3) jest włącZOIIly do opisanego toru łączącego. To!r .t en ma wstawioną pomiędzy wymienione doprowadzenli.a diodę (Ds) pdąlteg<> traiilsoptora (Trl;). Diody piei'IW,szego tram01optora. (Tr1) czwartego tranSOiptora (Tr4), trzeciego transoptora (Tra) i
drugiego tTalllSoptora (Tr2) są ze so!bą połączone\ w
wymienionej ·klolejnośc.i w szereg w zamkniętą pętlę,
do której pomiędzy anoidę diody (D1) pierwszego
t:ra:nsoptora (Trt). a katodę diody (D2) drugiego
transoptora (Tr2) jest połąc.wne j.edn:o z dwu wejść
układu odniesienlia (Wio1), którego
drugie wejście
(Wo 2 ) jest włąc.zone między anodę diody (Da) tPzecie,go tra1nsoptora (Tr3), a anodę diody (D4) czwartego transoptora (Tr 4).
(l zastr;zeżenie)

01.12.1982

P. 239295
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Folitechnika Wa'I1sza,wska, Warszawa, Folska (Tadeusz Fła>tek) .
Obwód RC tłumiący przepięcia tranzystora mocy
w urządzeniach energoelektronicznych
Obwód według wynalazku charakteryzuje się tym,
że do tranzystoJra pl'IZyłączon.y jest rezystor (Rl) połączony
szerego•w o z kondensatorem (C), który z
drugiej Slllrony połączony jest drugim rerz.ysto:rem
(R2) z.bocznikowanym diodą (D);
(l

za~trzeżende)

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Folska (Tadeusz Fłatek, Andrzej Smirnow).
Układ

T

01.12.1982

P. 239298

H02P

do sterowania indukcyjnego
silnika pierścieniowego

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie
układu zapewniającego stabilną pracę

D

z

op!racowania
silnika pierś

cieniowego.

Układ wyposażony jest w przesuwnik fazy (PF)
sterowany z wyjścia komparatora (K) dołączonego do
wyjścia regulatora prędkości obrotowej (RN) i sterowany trójfazowym sygnałem wyjściowym sprzężone
go mechanicznie z wałem (DIM), czujnika położenia
kątowego wału (CPW).

T
D

"l

<

P. 245260

H02M

20.12.1983

Z<llkłady Radiowe "RADMOR", Gdynia, Folska (Ryszard Swiel'lk, Andrzej ChałUIPka).
Układ dwupołówkowego

prostownika
synchronizowanego fazowo

za-gadnienie opracowania
prostowanie. prądu przemienneg<> w pr:zypadku zgodności faz dwu wejściawych prlLebiegów zmiennych.
Układ chaJr<!Jkteryzuje
się tym, że ma jedno z
wejść sterującyt:h' (Ws1) pmyłąc~e do kolekto:ra
Wynalazek

układlu

,rozwiązuje
umożliJwia1jącego

,,
,,

•.,
'l
l

·•

'

l

>t

,

.A.(
~~~~ ćPw
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Przesuwnik fazy (PF) jest połączony kaskadowo z
(BKF), regulatorem amplitury (RA) i falownikiem (F) zasilającym silnik (DIM),
przy czym wał silnika sprzężony jest mechanicznie
z prądnicą tachametryczną (TG,) której sygnał wyjś
ciowy wraz z sygnałem zadając ym prędkość obrotową dołączone są do węzła sumacyjnego (S), którego
steruje regulatorem prędkości
wyjściowy
sygnał
obrotowej (RN), a dodatkowo wyjście regulatora
prędkości obrotowej (RN) połączone jest z wejściem
członu korygującego fazę (BKF) i wej ściem regulato(l zastrzeżenie)
ra amplitudy (RA).
członem korygującym fazę

jącym układu odejmującego (10). Wyjście układu (10)
(l zactrzeżenie)
połączone jest z przełącznikiem (5).

04.01.1984

P. 245618

H02P

za tym wyjście generatora (l) połączone jest z wejściem wzmacniaczy (6 i 7) połączonych z sumatorem
(8) i z wejściem odwracającym układu odejmuj ącego
poprzez wzmacniacz (9) oraz wyjście generatora (l)
połączone jest bezpośrednio z wejściem nieodwraca-

Kombinat Urządzeń Mechanicznych "Bumar-Łabę
dzy" Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych, Gliwice, Folska (Grzegorz Flakus, Krzysztof Kania).
Układ włączania generatora
z siecią energetyczną bądź

do pracy synchronicznej
z drugim generatorem

rozwiązuje

zagadnienie opracowania
generatora do pracy synchronicznej z siecią energetyczną bądź z drugim generatorem,
mającego zastosowanie w· układzie zasilania przewoznej anteny radiolokacyjnej.
W układzie według wynalazku fazy (R', S', T') generatora i fazy (R, S, T) sieci są połączone ze wskaź
nikami (WK) kierunku wirowania tych faz. Każdy z
dwóch torów łączących te same fazy generatora i sieci ma transoptor (Tl), którego dioda elektraluminescencyjna ma anodę połączoną poprzez rezystor (Rl)
z fazą (R') generatora, a katodę połączoną z fazą (R)
sieci, zaś fototranzystor typu n-p- n ma kolektor
poprzez rezystor (R4) szeregowo połą
połączony czony z bazą tranzystora (T2) typu n-p-n i poprzez
kolektor tranzystora (T2) - z wejściem wzmacniacza
(W) typu NOR. Wyjście wzmacniacza (W), jest po.:
łączone poprzez diodę (D3) zamkniętą w kierunku do
wzmacniacza (W) i włącznik (Wł), z cewką stycznika
(St) łączącego fazy (R', S', T') generatora z fazami
(2 zastrzeżenia)
(R, S, T) sieci.
Wynalazek

układu

włączania

---..-.-....---··
--TtTt<fu--tT-s·

__,~H<lth+t--

r·

"'

..
wt
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P. 239318

Zakłady Mechaniki Precyzyjnej
Gdańsk, Folska (Wojciech Łowiec,

o>

01.12.1982

"Unitra-Magmor",
Włodzimierz . So-

kolnicki).
Ukł ad

do kontrolowanego zniekształcania
sygnału sinosoidalnego

zagadnienie opracowania
rozwiązuje
umożliwiającego uzyskanie sygnału o kontrolowanych zniekształceniach.
Wynalazek

układu

W układzie według wynalazku wyjście .generatora
(l) połączone jest z wejściem odwracającym układn
odejmującego (4) poprzez detektor jednopołówkowy
(2) i wzmacniacz (3), a także z wejściem nieodwracającym układu (1). Wyjście układu odejmującego połączone jest z przełącznikiem układu kompresora. Po-

P. 242949

H03C

T

08;07.1983

Akademia Techniczno~Rolnicza, Bydgoszcz,
(Tadeusz Wysocki).
z

Folska

Sposób uzyskiwania sygnału binarnego
sygnału zmodulowanego kątowo i układ
do stosowania tego sposobu

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uzyskiwania
binarnego z sygnału zmodulowanego kątowo,
gdy binarny sygnał modulujący zostaje wstępnie
przekształcony w ciąg słów kodowych kodu AMJ,
oraz wykrywania, zwłaszcza pojedyńczych przekłamań
w sygnale odebranym, odbieranym w znany sposób,
tak aby redundancja sygnału odebranego była równa
redundanćj'i sygnału zmodulowanego.
Sposób charakteryzuje się tym, że sprawdza się, czy
w sygnale zmodulowanym mogą występować bezpośrednio po sobie impulsy odpowiadające występującym
bezpośrednio po sobie impulsom wyjściowym odbiornika, przy czym kontrolę przeprowadza się dla każ
dej trójki występujących bezpośrednio po sobie impulsów wyjściowych odbiornj.ka i jeżeli w trójce występujących bezpośrednio po sobie impulsów wyj ścio
wych odbiornika przejście pomiędzy pierwszym, a
drugim w kolejności pojawienia się na wyjściu odbiornika impulsem jest poprawne to pierwszy impuls,
z badanej trójki, w kolejności pojawienia się na
wyjściu odbiornika uznaje się za poprawny to p r zeprowadza się kontrolę następnej trójki impulsów·
wyjściowych odbiornika; natomiast jeżeli oba przejś
cia są niepoprawne, to pierwszy impuls z badanej
trójki uzna je się za poprawny, a środkowy za błęd
ny, koryguje się go i przeprowadza się kontrolę następnej trójki impulsów; jeżeli natomiast w badanej
trójce impulsów wyjściowych odbiornika pierwsze
przejście jest błędne, a drugie poprawne, to zostaje
zasygnalizowane wystąpienie błędu niekorygowalnego ;
skorygowany ciąg impulsów wyjściowych odbiornika
zost!}je przekształcony w sygnał binarny, w taki sposób, że impulsom wyjściowym odbiornika odpowiadaimpulsom sygnału zmodulowanego, k t ór ych
jącym
pierwsza pochodna częstotliwość chwilo>Vej sygnału
przyporządkowuje
wzięta po czasie jest niezerowa,
się jeden, a impulsom wyjściowym, odpowiadającym
impulsom sygnału zmodulowanego, dla których pierwsza pochodna częstotliwości chwilowej sygnału wzię
ta po czasie jest równa zeru, zero.
W układzie według wynalazku wyjśc i a odbiornika
(O) połączone jest z wejściem (X) rejestru przesuwnego (RP), którego wyjście (Ql) połączo ne jest z
(Q2)
wyjście
wejściem adresowym pamięci (P1), a
połączone jest z wejściem układu decyzyjnego (UD)
oraz wejściem multipleksera (MP). Pozostałe wejścia
układu decyzyjnego (UD) połączone są z wejściami
pamięc-i (P1 i P2), które to wyjścia połączone są ponadto z wejściami układu korekcyjnego (UK), które•
go wyjście jest połączone z wejściem . multipleksera
(MP), którego wejście adresowe połączone jest z jednym wyjściem układu decyzyjnego (UD). Drugie wyjśsygnału
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cie układu decyzyjnego (UD) połączone jest ze wskaź
nikiem wystąpienia błędu niekorygowalnego (W) ,
Wejście (X) bufora (B) połączone jest z wyjściem
mulipleksera (MP), natomiast wyjście bufora (B) poz wejściem adresowym, pamięci (P2)
łączone jest
oraz wejściem dekodera (DK). Na wejściu (C) odbiornika O, rejestru przesuwnego (RP) i bufora (B) podawany jest sygnał synchronizujący (s/t/).
Przedmiot wynalazku może znaleźć zastosowanie
wszędzie tam gdzie zostanie zastosowany sposób modulacji kątowej; a binarny sygnał modulujący będzie
przetwarzany w ciąg słów kodowych kodu AMI.
(4 zastrzezenia)

P. 239266
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Układ wzmacniacza WCZ jest układem dwustopniowym, przy czym - I stopień wzmacniacza (l) stanowi układ tranzystora polowego (Tl) pracującego w
konfiguracji wspólnego źródła z układem rezonansowym (LrCr), dopasowującym oporność falową anteny
biernej (4) do oporności wejściowej stopnia (l); II stopień wzmacniacza (2) stanowi układ tranzystora
bipolarnego (T2) pracującego w konfiguracji wspólnego emitera, z wyjściem w obwodzie kolektora.

(l zastrzeżenie)

29.11.1982

GlllR

P. 239289

H03H

Zakład

Elektronicznej Aparatury P..Jmiarowej "Meratronik", Warszawa, Polska (Wiesław Martynow,
Włodzimierz Romaniuk, Andrzej Trandziuk).
Wzmacniacz wejściowy z komutacją,
zwłaszcza do samozerujących woltomierzy cyfrowych
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie zmmeJszenia
przepływu prądu wejściowego we wzmacniaczu z komutacją.

Wzmacniacz zbudowany ze wzmacniacza operacyjnego, kluczy tranzystorowych i dzielnika sprzężenia
zwrotnego, charakteryzuje się tym, że ma drugi dzielnik (R3, R4), o stosunku podziału takim jak dzielnik
sprzężenia zwrotnego (Rl, R2), dołączony do wyjścia
wzmacniacza operacyjnego (W), przy czym wyjście
tego dzielnika (R3, R4) jest połączone poprzez rezystor polaryzujący (RPI) z bramką tranzystora (Tl),
zaś bramka tranzystora (Tl) jest połączona poprzez
diodę (Dl) z zaciskiem napięcia sterującego (SI).
(3 zastrzeżenia)
UN

30.11.1982

Instytut Psychoneurologiczny, Warszawa, Polska
(Bogdan W. Zacharski, Piotr H. Siarkiewicz).
Uśrednjeniowy sposób eliminowania zakłóceń
periodycznych oraz układ licznikowy w systemie
pomiarowym odpowiedzi wywołanych do stosowania
tego sposobu

Uśrednieniowy sposób eliminowania zakłóceń periodycznych, a w szczególności zakłócenia periodycznego pochodzącego z przestrzeni zawierającej źródło
zasilającej sieci energetycznej, przeznaczony do stosowania w maszynach analogowo-cyfrowych realizują
cych proces uśredniania oraz układ licznikowy w systemie pomiarowym odpowiedzi wywołanych do stosowania tego sposobu.
Sposób według wynalazku charakteryzuje się trm,
ze zbioru sygnałów Uzs usuwa się zakłó
że
cenie periodyczne Uzp podczas procesu uśrednia·
nia jednostkowych odpowiedzi wywołanych Uow w
większym stopniu niż odpowiadająca redukcja amplitud wspomnianego zakłócenia według zależności proporcjonalnej do ilości N-cykli w procesie uśrednia
nia poprzez wprowadzenie trwałej clesynchronizacji

l
częstotliwości

wymuszenia

zewnętrznego względem

zakłócenia

period:ycznego oraz po-

T
l
częstotliwości

t

przez wprowadzenie nieparzystej liczby K

półokresów

l

wspomnianej

częstotliwości

.

-, która to liczba K wyt

znacza wartość okresu T stanowiąc wynik sumowania
czasu trwania półokresów sinusoidalnego sygnału zaP.2H587
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12.11.1983

Andrzej Bojdoł, Mikołów, Jerzy Górny, Łaziska
Górne, Polska (Andrzej Bojdoł , Jerzy Górny).
Układ

tranzystorowego szerokopasmowego
wzmacniacza W CZ

Przedmiotem wynalazku jest prosty układ tranzystorowego szerokopasmowego wzmacniacza wysokiej
częstotliwości, przeznaczony zwłaszcza do zintegrowanych anten radioodbiorników samoch:odowych.

l
kłócenia

periodycznego o

c·zęstotliwości

-.
t

skład układu według · wynalazku wchodzą: układ
odbiorczy (2), układ (3) detektora półokresów, układ

W

(5) licznika programowany przez układ (4) programatora okresów T, układ (6) ·wyzwalania kolejnych
cykli procesu uśredniania_ w uśredniaczu (11), fotostymulątor (7), oraz wzmacniacz (lO) sygnałów Uzs odbieranych z obiektu (8) badanego zakłócanego z prze(4 zastrzeżenia)
strzeni (1), odpowiednio połączone.
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W układ z ie odbiornik energii elektrycznej (P)
zbocznikowany dzielnikiem napięciowym (Rl, R2) dołączony jest z jednej strony do kolektora tranzystora (Tl), którego baza polaryzowana jest napięciem załączącym (Ul), a z drugiej strony do dodatniego bieguna źródła napięcia zasilania (+Ucc) wraz z emiterem drugiego tranzystor a (T2), którego baza dołączo
na jest między elementy dzielnika (Rl, R2) a kolektor poprzez rezystor ograniczający (R3) do bazy pierwszego tranzystora (T1) i jednocześnie do kolektora
trzeciego tranzystora (T3), którego baza polaryzowana · jest napięciem wyłączającym (U2), natomiast emiter, jak i emiter p ierwszego tranzystora (Tl) połą(l zastrzeżenie)
czone są z masą układu .

+
P. 239290
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Ucc

30.11.1982

p

Instytut Psychoneurologiczny, Warszawa, Folska
(Bogdan W. Zacharski, Piotr H. Siarkiewicz) .
Uśrednieniowy sposób eliminowania zakłóceń
periodycznych oraz układ zegarowy w systemie
pomiarowym odpowiedzi wywołanych do stosowania
tego sposobu

Przedmiotem wynalazku jest uśrednieniowy sposób
eliminowania zakłóceń periodycznych, a w szczególności zakłócenia periodycznego pochodzącego z przestrzeni zawierającej źródło zasilającej sieci energew maszynach
tyczn~j. przeznaczony do stosowania
analogowo-cyfrowych realizując proces uśredniania
oraz układ zegarowy w systemie pomiarowym odpowiedzi wywołanych do stosowania tego sposobu.
Sposób charakteryzuje się tym, że ze zbioru sygnałów Uzs usuwa się zakłócenie periodyczne Uzp podczas procesu uśredniania jednostkowych odpowiedzi
WYWOłanych Uow w większym stopniu niż odpowiadająca redukcja amplitud wspomnianego zakłócenia
według zależności proporcjonalnej do ilości N-cykli
procesu uśredniania poprzez wprowadzenie trwałej
clesynchronizacji częstotliwości wymuszenia zewnętrz
nego względem częstotliwości zakłócenia periodycznego zawartej w przedziale kąta a przesunięcia fazowego 120°~a~240°.
W skład układu według WYnalazku wchodzą: uśred
niacz (10), układ (l) generatora kwarcowego, układ
(2) dzielnika częstotliwości o podzielniku P, układ (3)
wyzwalania kolejnych wymuszeń zewnętrznych, stymulator (4), przetworniki (5) oraz wzmacniacz (9) sygnałów Uzs odbieranych z obiektu badanego (6) wraz
z zakłóceniami periodycznymi Uzp poehoclżącymi z
(3 zastrzeżenia)
przestrzeni zewnętrznej, (7).

U1
U2

H03K

P.239388

01.12.1982

Wojskowy Instytut Łączności, Zegrze, Folska (Grzegorz Dowejko, Wiesław Ferens, Juliusz Modzelewski).
Przetwornik a/ c
Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
przetwornika analogowo-cyfrowego, który po przekroczeniu maksymalnej wartości wejściowego napięcia
analogowego utrzymywałby na wyjściu stan odpowiadający wartości zakresowej i nie w~budzał się.

l
+~-.~+-~~-1--

P. 239299
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01.12.1982

Folitechnika Warszawska, Warszawa, Folska (Marian Okoń, Jerzy Olifierowicz, Tadeusz Tomborowski).
Układ

do przełączania odbiorników
energii elektrycznej

zagadnienie opracowania
zakresu działa
nia odbiornika w prosty sposób.
Wynalazek

rozwiązuje

układu umożliwiającego kształtowanie

W przetwor1;1iku ale składającym się z przetwornika c/a, komparatora i licznika rewersyjnego z ukła
dem sterującym zastosowany jest ogranicznik cyfrowy (5).
W przetworniku c/a (1) znajdują się źródła prądo
we (6) zbudowane na tranzystorach pnp, kluczowane
przez diody impulsowe (7) bezpośrednio z wyjść licz(2 zastrzeżenia)
nika rewersyjnego (4).

BIULETYN
P. 244778

HOSB
Pierwszeństwo:

URZĘDU

24.11.1983

TKJ

20.09.1983 -

Poznań

(nr 12/TKJ/83)
Zakłady· Tworzyw Sztucznych i Gumy "PLASTGUM", Spółdzielnia Pracy, Poznań, Folska (Marek
Wawrzyniak).
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oraz pośrednio poprzez kondensator (6) z węzłowym
punktem pierwotnej cewki (11) i pierwszej wtórnej
cewki (12) transformatora (10) podczas, gdy wyjście
drugiej wtórnej cewki (13) transformatora (10) jest
połączonej z drugą elektrodlil (16)
świetlówki
(14),
przy tym węzłoWY punkt pierwotnej cewki (11)
i pierwszej wtórnej cewki (12) transformatora (10)
jest połączony z dodatnim biegunem (22) źródła (20)
stałego prądu elektrycznego.
(3 zastrzeżenia)

Układ połączeń elementów elektrycznych
przetwornicy do zasilania świetlówki elektrycznej
latarki kampingowej z dwoma źródłami światła

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie opracowania
prostego i niezawodnego w działaniu układu poliOlezeń elementów elektryeznych przetwornicy do zasilania świetlówki elektrycznej latarki kampingowej
z dwoma źródłami światła, która może być zasilana
z baterii lub z akumulatora.
Rl/-

21

r--1.-- -,

p, 239251

H05K

25.11.1982

Zakład Elektronicznej Aparatury Pomiarowej "Meratronik", Warszawa, Folska (Jan Charzewski, Kazimierz Wawrzyniak).

Wkładka

panelowa wielkiej

częstotliwości

Wynalazek rozwiązuje zagadnienie uproszczenia
konstrukcji wkładki panelowej znajdującej zastosowanie w urządzeniach wielkiej częstotliwości.

l

l
l
l
ll
l
l

l
l
l

l
l

l
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Układ według wynalazku charakteryzuje się tym,
że emilter (2) tranzystora (l) jest połącwny popm.ez
łącznik (17) z ujemnym biegunem (21) źródła (20)
stałego prądu elektrycznego, a jego baza (3.) jest połączona poprzez równoległy układ kondensatora (5)
i co najmniej jednego rezystora (8), (9) z węzłoWYm

punktem wtórnych cewek (12),
(10), natomiast jego kolektor (4)
pośrednio z wejściem pierwotnej
matora (lO) i z jedną elektrodą

(13) transformatora

jest połączony bezcewki (11) transfor(15)

świetlówki

(14)

Wkładka panelowa ma ramkę (l) usztywnioną elementami funkcjonalnymi: nakładką (2) z płytlil czołową (3), osłoną gniazd (4) oraz prowadnicami (5).
Ramka (l) ma na obrzeżac<h osadzonli\ Jtaśmę uszczelniającą (1).
(2 zastrzeżenia)

II. WZORY U ŻYTKO WE
Dział

A

PODSTAWOWE POTRZEBV LUDZKIE
3

06.09.1983

W.70971

AOlB

Zakłady Metalowe "Predom-Mesko", Skarżysko-Ka
mienna, Polska (Zbigniew Majowski, Piotr Rzeszowski, Jerzy Koźmiński, Jerzy Zmijewski, Anatol Ziarkowski).

Brona

zwłaszcza

do

mikrociągników

6

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie swobodnego
zamocowania brony do ciągnika ,
Brona zwłaszcza do mikrociągnika jednoosiowego
prowadzonego ręcznie składa się z przęsła brony (l)
połączonego z mikrociągnikiem (2) za p·omocą łań
cuchów pociągowych (3) i belki narzędziowej (8)
wspartej na kółkach podporowych (12) oraz ~ uchylnej belki nośnej (4) do której podwieszone jest przę
sło brony (l) na łańcuchach nośnych (5). Belka noś
na (4) zamocowana jest obrotowo we wspbrniku (7)
na sworzniu (6) i zaopatrzona jest w haczyk (18)
służący do zamocowania brony w położeniu tran(3 zastrzeżenia)
sportowym.

1:;_

f

7

A OlG

Jan

l-

------s

f()

jednoosiowych

13.09.1983

W.70996
Kulawiński, Łódź,

Polska (Jan

Kulawiński) .

Sekator ogrodniczy
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania sekatora cechującego się większą wydajnością,
zwłaszcza przy obcinaniu żywopłotów.
Sekator ogrodniczy z jednej strony ma część roboczą, a z drugiej strony rękojeść, przy cźym ręko
jeść jest wieloostrzowa, zaś ostrze (l) jednostronne
lub dwustronne osadzone jest suwliwie za pomocą
suwaka (3) w wycięciu (4) obudowy (2) i uruchamiane poprzez ruchomą część rękojeści (6).
(l

Helmut

02.09.1983

W.70958

AOIC

zastrzeżenie)

Wiesiołek,

Dziewkowice, Polska (Helmut

Rozsiewacz

materiałów

Wiesiołek).

sypkich

Przedmiotem wzoru użytkowego jest rozsiewacz·
sypkich a w szczególności zbrylonego nawozu mineralnego.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wyposaże
nia rozsiewacza w rozdrabniacz nawozu cechujący
się bardzo prostą budową .
Rozsiewacz materiałów sypkich charakteryzuje się
tym, że w skrzyni zasypowej (l) umieszczono rozdrabniacz w postaci ułożyskowanego wałka (5) z prę
tami metalowymi (6). Napęd rozdrabniacza otrzymywany jest z koła jezdnego (8) rozsiewacza poprzez
(l zastrzeżenie)
przekładnie pasowo-klinOWił (9).
materiałów

26.07.1983

W.70640

AOlK
Wojciech
Dolczewski).
z

Dolcze~ski,

Poznań,

Polska

(Wojciech

Spławik wędkarski
diodą elektroluminescencyjną

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji spław.ika umożliwiającego połowy

BIULETYN
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ryb nocą. Spławik zawiera korpus górny (I). który
st31Ilowi jednocześnie pojemnik baterii (5). ·
Styki baterii osadzone są w tulei (3) wklejonej w
korpus (l) spławika. Przez otwór w tulei wyprowadzone są przewody (7) doprowadzające napięcie do
diody (9). Po wyjściu z korpusu przewody prowadzone są wewnątrz antenki (6), na końcu której znajduje się kopułka (8), w której zamocowana jest dioda. W doliną część korpusu (2) wklejona jest tuleja
(10) oraz dolna antenka (11) spławika, na której koń
cu znajduje się oczko (12) służące do przewlekania
żyłki. Między górną i dolną części:ą korpusu znajduje się uszczelka gumowa (13).
(l zastrzeżenie)

l

r
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Hełmofon składa się ze skorupy (l) zaopatrZOlilej w
okular (2) chowający się w pozycji podniesiooej pod
osłoną (3).
Naprzeciw uszu zawieszone są w hełmofonie ochrony słuchu (7), wewnątrz których wbudowane są elementy akustyczne (8) służące do komwnikacji radiowej.
(2 zastrzeżenia)

f

/

W.70179

A46B

01.04.1983

Spółdzielnia

Białystok,

Niewidomych im. J . Marchlewskiego,
Polsk!a (Ja,n. Paczowski, Stanisław Kop-

ciewski).
Pędzel

W.70929

AOlK
Władysław

wa, Folska

29.08.1983

Grabowski, Tadeusz Jaroszek, WarszaGrabowski, Tadeusz Jaro-

(Władysław

szek).
Przyrząd

do odsklepiania plastrów z miodem

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrządu. zapewnia jącego układan ie się zbieranego miodu w rulon.
.
.
. . .
Przyrząd składa się z wys1ęgmka (l) z r~kOJeSclą
(2) oraz głowicą (3), wewnątrz któr:rch um:eszc~<m.Y
jest element grzejny (4), w obwodZle którego znaJduje się zestyk bimetaliczny. Głowica (3) wyposażona jest w czołową powierzchnię (5) wygiętą po
łuku i zaopatrzoną w dolnej częśc i w ostrze (6).
Wysięgnik (l) natomiast wyposażony · je~t w . przelotowe nacięcia (7) odprowadzające nadmiar c1epła.
(l zastrzeżenie)

do golenia

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie pędzla
o oprawce dobrze uchwytnej, lekkiej oraz uU.ewymagającej dużo materiału do wytworzenia.
Pędzel
chanlkteryzuje się tym, że oprawka (l) po stronie
przeciwnej od części pracującej (2) ma wielokątne,
stożkowe wgłębienie wewnętrzne (a) i odpowiadającą temu wgłębiffiiu wielo kątn ą powierzchnię zewnętrzną (b), przy czym od strony czę &ci pracującej
oprawka ma kształt walca, na którym osadzony jest
pierścień (3) mający
powierzchnię
zewnętrzną (c)
w kształcie wielokąta.
(l zastrzeżenie)

3

a

W.70542

A47B
A42B

W.70637

24.06.1983

Stanisław Kwiatkowski, Rajec
(Stanisław Kwiatkowski).

Doświadczalno-Produkcyjne
Szy"PZL-Bielsko", Bielsko-Biała, Folska (Jerzy Stawowczyk, Antoni Ficoń, Karol Cieńciała).
Hełmofon

Przedmiotem wzoru użytkowego jest hełmofO!rl lotniczy", służący do ochrony słuchu przed hałasem ·.a·raz
wzroku przed olśnieniem lub głowy przed urazami.

Poduchowny, Fol-

ska

Stolik

Przedsiębiorstwo

bowniątwa

08.06.1983

okolicznościowy

Stolik okolicznościowy-rozbieralny charakteryzuje
tym, że jego nogi (l) stanowiące podstawę pły
ty (3) są wykonane z jednolitej rury metalo-w ej, wygiętej w kształcie litery "L" , a następnie, za pomocą połączeń śrubowych, poziomymi ramionami są
połączone we wspólnej, łączącej kostce (2).
(3 zastrzeżenia)
się

BIULETYN
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wrołużnych poprzez kx>Hci metalowe charakteryzują
ce się tym, że nogi oparciowe (l) i nogi podpórkowe (4) połączone są poprzez okrągłe łączniki (2) i (5),
para nóg oparciowych (l) połączona jest z parą nóg
podpórkowych (4) obrotowo za pomocą płytek blaszanych (6), przy czym siedzisko składa się z ramiaka (9) o widoku z boku w kształcie bardzo płaskiej
litery "s" bez zagiętych końców, złączonegó listewkami (8) ułożonymi podobnie, połączonego obrotowo
przez nity metalowe z nogami oparciowymi (l) i dotykającego po ro.złożeniu krzesła do okrągłego łącz
nika (5), a wszystkie końce nóg (l) i (4) ścięte są
(l zastrzeżenie)
po profilu łukowym.

A47F
A47B

W.70933

30.08.1983

Andrzej Atkaczunas, Warszawa, Folska
A tklaczunas).
Listwa konstrukcyjna,

Konstanty Sakal, Roman Rosyk,
(KonstaJnty Sakal, Roman Rosyk).

(Andrzej

Stelaż

regałowa

w. 70325

27.06.1983
Wrocław,

Folska

wystawowy

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie uproszczenia wykonawstwa oa:az montażu i demontażu stelaża przy jego wielokrotnym użytkowani'u.
Stelaż składa się z rur (2, 3) :i ekranów (1), zestawianych w segmetnty, przy czym ekran (l) jest
swymi obrzeżami osadzony wciskowo w rowku
utwurzonym przez przecięcie wzdłuż rur (2 i 3). Rury dwóch sąsiedni:cq segmentów są spięte łączni!..
kiem (6), każdy utwórzony z dwóch krótkich kawał
ków rur (7) złączonych punktowo, co umożliwia
wzajemny obrót wokół osi łącznika (9).
Rury łąc2lnika (6), po stronie przeciwnej względem
miejsca ii'c h łączenia, są na pewnym obszarze pozbawione ścianki, dzięki czemu łącznik jest zatrzaskiwany na rurach (2) dwóch sąsiednich segmentów
(2 zaJstrzeżenia)
stelaża.

Przedmiotem wzoru użytkowego jest li'stwa konstrukcyjna regałowa (1), która ma przekrój poprzeczny mieszczący się w obrysie prostokąta o narożach pełnych i wyposa.ż<lllla jest w cztery prQStokątne kanały (2), biegnące przez całą długość listwy
(1), których osie pokrywają stę z osiami przekrodu
listwy (1). Kanały (2) przeznaczone są do współpra
cy z li'stwami i płytkami, tworzącymi pełne i aż~
(l zastrzeżeme)
rowe półki i ściamki regału .

A47C

W.70648

02.05.1983
Fig.-{

Bialskie Fabryki Mebli, Biała Podlaslta, Folska
(Henryk Siwko, Józef Si<>f, Krzysztof Lipecki).
Krzesło składane
użytkowy rozwiązuje
krzesła o zmniejs:oonej

Wzór
nia

zagadnienie opracowaw

materiałochłonności

stosunku do znamych rozwiązań.
zbudowane z połączonych ze sobą1 nóg
Krzesło
oparciowych i połączonych z sobą nóg podpórkowych PQłączonych obrotowo panami, z ,s iedzisld!em
zamo~.wanym obrotowo w nogach oparciowych a w
przesuwnie · w kanałach
podpórkowych
nogach

ll

9

Fig.7
W.69720

A47G
Dolinośląskie

drzej

12.01.1983

Fabryki Mebli, Swidnica, Folska (An-

Bień).

Wieszak rozbieralny
użytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszeilości elementów składowych wieszaka przy za-

Wzór

nia

BIULETYN
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chowaniu możliwo·ści łatwej rozbieralności i regulacji długości.
Wieszak charakteryżuje się tym, że w miejscu
nakładania się listew dolnej (4) i górnej (7) ma wykonany dwustopniowy otwór (1), w którym umieszczone są kołki (2) wieszaka.
Kołki (2) mają poprzeczny otwór (5) z umieszczoną w nim zawleczką (6), którą jednocześnie umieszcza się w listwie dolnej (7). Od tyłu w miejscu zachodzenia listew przykręcone są śrubami (S) blaszki (9) na zaczepy do zawieszenia wieszaka.
(l zastrzeżenie)
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W ramce (l) jest umieszeWlila odpowiednio ukształ
towana tafla (2), która ma kształt · czaszy kulistej.
Ramka (l) wraz z taflą (2) usytuowana jest na kołowej podstawie (3).
(4 zastrzeżenia)

A47H

W.70008

Zespół Szkół ZawodGwych,
dzimierz Wróbel).
Zasłona

03.03.1983
Pułtusk,

W.70987

Spółdzielnia
Pracy
Szczepański,
Wiaź.min).

(Henryk

"Gedania",
Wacław

(Wło

do zaciemniania okien

Zasłona charakteryzuje się tym,
jest w materiał zaci'emniający (5)
swej górnej części. do kółek z drutu
suwają się po· napiętych drutat:h (l)
(2) prowadzonej przez rolki (3).

A47G ·

Polska

że

zaopatrzona
umocoWaJ11y w
(4), które przeza pomocą linki
(l zastrzeżenie)

09.09.1983
Gdańsk,
Polska
Szoć,
Aleksander

Uchwyt do bombki
Wzór użytkowy rozwiązuje problem mocowania
bombki na choince lub na innym elemencie dekoracyjnym.
Uchwyt ukształtowany z tworzywa, z któregOl wykonama jest bombka, charakteryzuje si~ tym, że w
górnej części przestrzenna kulista bryła (l) prz.echodzi w stożek (2); zakończony walcem (3), wyprofilowanym w postaci zamkniętej pętli (4).
(l zastrzeżenie)

2

3

J

4

A47J

W.71011

15.09.1983

Spółdzielnia Inwalidów "Współpraca", Sopot, Polska (RomuaLd KHmaiSiz.ewslci, Jolanta K.ra'SIIJ.odębSika,
Helena Łuć, Kazimierz Woźniak, Józef Topcz.ewski).

Sitko do naparów

A47G

w. 70998

Anna Parcz.ewska, Koszalin, Polska
cz.ewska).

14.09.1983
(Amna

Par-

Oprawka do eksponowania kompozycji
przestrzennych lub płaskich
Przedmiotem wzoru użytkowego jest uniwersalna
oprawka, nadająca się do eksponowa.nia zarówno
płaskich jak i przestrzennych
elementów dekoracyjnych.
OpraWika według w zoru charakteryzuje s ię tym, że
ma pierścieni ową ramkę (l), która w przekroju ma
kształt wycinka kołowego, nało żone go na trapez.

Wzór użytkowy realizuje zadanie opracowania nowego typu sitka do naparów nie wykazującego tendencji do samoczynnego odspajania się jego siatkowego denka od korpusu, oraz mającego właściwość
łatwego samooczyszczania się z uwięźniętych w nim
cząstek stałych wykonywanego naparu.
Sitko charakteryzuje się tym, że jego płaskie denko
(l) wykonane jest jako jedna całość wraz ze stoż
kakształtnym korpusem (3) sitka i jest zaopatrzone
w liczne, jednakowe i regularnie w dwu osiach na
płaszczyźnie rozmieszczone kwadratowe otwory (4).
Łączne światło tych otworów mierzone na zewnętrz
nej powierzchni denka (l) stanowi od 0,10% do
0,25% powierzchni całkowitej denka (1). Przy tym
stosunku wielkość boku pojedyńczego, kwadratowego
otworu (4) denka (l); stanowi od 0,012 do 0,039 śred
nicy (D) denka (1), lecz najkorzystniej wynosi 0,17.
Stosunek jaki zachodzi pomiędzy pojemnością cał
kowitą sitka, a całkowitym łącznym światłem wszystkich jego kwadratowych otworów (4) jest utrzymywany w przedziale od 0,39 do 0,50, lecz najkorzystniej wynosi 0,44.
Każdy z kwadratowych otworów (4) stanowi twór
geometryczny w postaci regularnego ostrosłupa fo-

74

BIULETYN

UJł.?:ĘDU

PATENTOWEGO

remnego, którego wysokość jest grubością denka (1),
a większa kwadratowa podstawa zwrócona jest do
wnętrza sitka. Wielkość boku pojedyńcrego kwadratowego otworu (4) stanowi najkorzystniej 0,024 śred
(4 zastrzeżenia)
nicy (D) denka (1).

1

3

4

~~~

.(j)- - - -

A61F

W.70945

Akademia Medyczna,
Warzocha).

31.08.1983
(Zygmunt

Lublin, Folska

Aparat ortopedyczny do stalej redresji przykurczów
wyprostowanych palców ręki w stawach
AG l F

w. 70930

Akademia Medyczna,
Warzocha).

Lublin, Folska·

śródręczno-palcowych

29.08.1983

Celerri wzoru jest opracowanie łatwej w wykonaniu konstrukcji aparatu zapewniającej dobre dopasoWanie pelot do płaszczyzn grzbietowych śródręcza
i palców. Aparat ortopedyczny jest szczególnie przydatny ·w leczeniu ortopedyczno-rehabilitacyjnym następ!?tw porażeń nerwu łokCiowego , na przykład na
tle gośćca i bliznowacenia pourazowego.

(Zygmunt

Aparat ortopedyczny do stałej redresji przykurczu
palca ręki w stawie międzypaliczkowym

zgięciowego

Celem wzoru jest opracowanie higienicznej i wygodnej w użyciu konstrukcji aparatu . umożliwiającej
łatwe ustalenie siły korekcji.
.Aparat, nadający się szczególnie w leczeniu ortopedyczno-rehabilitacyjnym następstw, zwłaszcza zapaleń jednostawowych, uszkodzeń pourazowych lub
uszkodzeń ścięgien zginaczy i blizn po stronie zgię
ciowej palca, wzoru użytkowego składa się z połą
czonych drutem sprężynującym (4) wzdłuż osi palca,
otwartych pelot (1, 2, 3) wykonanych z tworzywa
termoplastyc:zmego. Pelota (l) usytuowana jest w
sposób stały w okolicy stawu śródręczno-palcowego,
pelota (2) umieszczona jest przesuwnie w okolicy
stawu międzypaliczkowego dalszego od strony dło
niowej, a pelota (3) usytuowana jest przesuwnie w
płaszczyżnie grzbietowej paliczka bliższego.
(l zastrzeżenie)

--·
Aparat składa się z peloty grzbietowej śródręcznej
(l} z tworzywa termoplastycznego oraz z wałków
dłoniowego (2) i grzbietowego (3). Wałki składają
się z metalowych lub z tworzywa tulejek pokrytych
materiałem gąbczastym i połączone są z pelotą (l)
jednolitym drutem (4) przeplecionym w tulejce wałka
dłoniowego (2). Felota (l) w części nadgarstkowej ma
(l za strzeże nie)
taśmę samospinającą (5).

A61F

AG l F

W.70932

Akademia Medyczna,
Warzocha).

30.08.1983

Lublin, Folska

31.08.1983
(Zygmunt

Aparat ortopedyczny do stałej rcdresji wrodzonego
odchylenia promieniowego ręki dziecka

Akademia Medyczna, Lublin, Folska (Z.)!i;munt Warzocha).

Celem wzoru jest opracowanie łatwęj
wani~ i higienicznej konstrukcji aparatu
jącej dobre dopasowanie je j do ręki.

Aparat ortopedyczny do redresji przykurczów
zgięciowych . palców ręki
Celem wzoru jest opracowanie prostej konstrukcji
aparatu umożliwiającej stałą redresję przykurczów
zgięciowych palców oraz ich ćwiczenia, wykorzystu·
jącej się sprężystości spirali.
Aparat ma szczególne zastosowan ie do leozenia rekonstrukcyjnego zniekształceń ręki gośćcowych i pourazowych.
Aparat ma łuskę grzbietową (1), ujmującą śródrę
cze i część przedramienia, z taśmami samospinają
cymi (2), do której przymocowana jest spirala . (3)
z drutu ·sprężYillufącego. Spirala (3) połąc2lona jest
z taśmą (4) podwieszającą palce. Fonadto spirala (3)
podparta jest wspornikiem grzbietowym (5). Do łuski
(l) od strony promieniowej zamocowany jest wspornik sprężynujący (6) połączony z taśmą (7) ujmującą
(l zastrzeżenie)
kci uk.

W.70948

l

w użytko
zapewnia-
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Aparat ortopedyczny, składający się z połączonych
ze sobą dwóch pelot promieniowych oraz peloty
korekcyjnej łokciowej, według wzoru charakteryzuje
się tym, że peloty wykonane są z tworzywa termoplastycznego i połączone są drutem sprężynującym
(4), którego końce zamocowane są na stałe w pelocie promieniowej bliższej (3), zaś pelota promieniowa dalsza (2) i pelota łokciowa (l) osadzone są na
wymienionym drucie suwliwie.
(l zastrzeżenie)
W.70919

A61H
A61G

23.08.1983

Zakład U sług · Technicznych, Opole, Folska (Ja n
Dębowski, Jan Czeszkiewicz,
Stanisław Adruszkiewicz, Stanisław Kusza, Waldemar Mojzyk).
Stół

rehabilitacyjny

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji stołu
płynną
i szybką zmianę wysokości,
lekkiej w obsłudze, o zwiększonym zakresie ćwiczeń
specjalistycznych.
Stół zbudowany z konstrukcji nośnej, mechanizmu podnoszenia i blatu, według wzoru charakteryzuje
się tym, że w podstawie (2) w przekroju podłużnym
o kształcie trapezu, opartej na wahliwych stopkach
(l) zamontowana jest ślizgowo przekładnia ślimako
wa (10) osadzona na śrubie pociągowej (3). Sruba
(3) ·ma dwie nakrętki (8), z których wyprowadzone
są prowadnice (7) łączące sworzeń (6) i sworzeń (5)
z ramą nośną (12). Do ramy nośnej (12) przymocowana jest płyta stołu (15) z wezgłowiem (17), o regulacji ,skokowej w zakxes.ie kąta od 0° do 30°. Po
obu stronach płyty (15) przymocowane są po dwie
pary uchwytów (13), służące do zaczepu pasów stabilizacyjnych.
(2 zastrzeżenia)
zapewniającej

13
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Kostka magnetyczna, mająca kształt sześcianu, charakteryzuje się tym, że w środku każdej ściany sześcianu (l) jest otwór, przez który widać fragment
powierzchni kuli (~) znajdującej się wewnątrz sześ
cianu (1), przy czym kula (2) może ba['dzo lekko
obracać się względem własnego środka, . ni.:!zależnie
od ruchu sześcianu (1). Otwory w sześcianie (l) są
takie, aby kula (2) swobodnie się obracała i nie miała nadmiernego luzu. Kula (2) zbudowana jest z magnesu stałego (3) o biegunach (4), (5), z ferromagnetyka (6) i materiału nieferroma·g netycznego (7) tworzącego kształt kuli.
(l zastrzeżenie)

A63H

W.70682

05.07.1983

Krystian Wiktorowicz, Zielonka, Folska (Krystian
Wiktorowicz).
Zabawka w postaci

składanki

klockowej

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji zabawki umożliwiającej zestawienie
dowolnych brył geometrycznych. Zabawka składa się
_ z identycznych, powtarzalnych elementów walcowych (l) mających wzdłuż tworzącej
osi walca
wykonane występy (2) i gniazda (3).
(l zastrzeżenie)

f
l
W.70924

A63H

24.08.1983

Spółdzielnia Inwalidów "Częstochowianka",
Czę
stochowa, Folska (Krzysztof Sikora, Lech Dobosz).

Zabawka -

A63F

W.70080

18.03.1983

Pierwszeństwo: 21.09.1982 Muzeum Techniki
(Wystawa pn. Gry i Zabawki logiczne)- nr DM/374/82

Urszula Jurek, Warszawa, Folska (Urszula ·Jurek).

łóżeczko

dla lalki

Celem wzoru jest opracowanie składanej konstrukcji łóżka ułatwiającej przechowywanie jej po skoń
czonej zabawie.
Łóżeczko ma stelaż wykonany z prętów (l, 2) połą
czonych elementem cylindrycznym, tworzących dwa
krzyżaki połączone wzajemnie prętami (4). Na stelażu
jest zawieszona gondolka (5) wykonana z elastycznego materiału.
(2 zastrzeżenia)

KQstka. magnetyczna
Kostka magnetyczna stanowi powtarzalny segment
zabawki logicznej w postaci sześcianu.

A63H

w. 70963

05.09.1983

Adam Soboń, Tarnów, Folska {Adam Soboń).
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nośnik narzędzi

Samojezdny

łańcucha

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji zabawefektu odpadającego
umożliwiającej wywołanie
wzdłuż łańcucha jednego z jego ogniw.
Zabawkę stanowi podwójny łańcuch, którego ogniwa mają postać pierścieni o przekroju kołowym
i są wzajemnie ze sobą połączone.
(l zastrzeżenie)
ki

Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji samojezdnego
nośnika narzędzi rolniczych i ogrodniczych wyposażonego w zespół kosząco-ładujący, który jest przeznaczony zwłaszcza do zbierania zielonek w stacjach
·
hodowli roślin.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania samojezdnego nośnika narzędzi o konstrukcji zapewniającej łatwy montaż i demontaż odpowiedniego
osprzętu.
Samojezdny nośnik jest wyposażony w silnik (4)
poprzez sprzęgło (5)
napędzający koła jezdne (2)
i

skrzynię

przekładniową

(6), a ponadto ma przy-

stawkę hydrauliczną (10) połączoną z wałem silnika
(4) za pomocą pasków klinowych. Przystawka (10)
składa się z dwóch pomp (14, 18) oraz silnika hydraulicznego (15) i służy do napędu ze społu koszą
co-ładującego lub innych narzędzi umieszczonych na
(l zastrzeżenie)
nośniku.

7

8

AOID

W.70959

02.09.1983
6

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolniotwa, Warszawa, .Polska (Marian Okra·sa).

Dział

5

g

4

B
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BOIF
Fl6J

W.71000

14.09.1983

Zakłady Azotowe ,;Puławy", Folska (Tadeusz
sidło, Stanisław Brzozowski, Władysław Banaś).

segment wargowych uszczelek (5), wsparty na pierrozpierającym (6), dolny pierścień oporowy
(8) i górny pierścień oporowy (8), a między nimi jest
osadzona sprężyna (7), po czym na górnym pierście
niu oporowym (8) spoczywa pierścień rozpierający
(6). Na pierścieniu tym jest osadzony górny segment wargowych uszczelek (5), na których jest uło
żony pierścień dociskowy (9), dociśnięty dławikiem
jest połączony poprzez
(lO). Koqlus dławnicy (l)
kołnierz (2) śrubami (11) i nakrętkami (12) z kołnie
rzem króćca płaszcza mieszadła (13), a między nimi
(l zastrzeżenie)
jest umieszczona uszczelka (14).
ścieniu

Ko-

Uszczelnienie dławnicowe wału mieszadła
w mieszalniku, zwłaszcza do produkcji szczepionek
W;·ór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania 1: ączelnienia zapewniającego możliwość prawidłowe) , ~erylizacji mieszalnika.
Uszczelnienie charakteryzuje się tym, że w korpusie dławni~y (1), na wale (3) jest umieszczony dolny

B02C

W.71006

16.09.1983

Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożyw
czego "Spomasz", Ostrów Wielkopolski, Folska (Jarek Hory.z a, Rudoli Nowak, Maciej Szymański).
Rozdrabniacz walcowy,

zwłaszcza

do

zbóż

i nasion

Rozdrabniacz ma lej zasypowy (4), urządzenie do(3), komorę rozdrabniania (2) z zespołem walców (18, 19) ora:z lffimę nośną (1). UJ"ządze:ruie dozujące (3) i komora rozdrabniania (2) mają oddzielne
korpusy (22, 17) o budowie samonośnej, kitóre są umieszczone jeden nad drugim i rozłącznie połączone
ze sobą , przy czym korpus (17) komory (2) spoczywa
na nośnej ramie (1), której pionowy zarys jest zbliżony do litery C. Rama (l) tworzy wnękę (6) o trzech
otwartych bokach i ma lej wysypowy (12), który jest
umieszczony symetrycznie pod szczeliną międzywal
cową (21) i zwrócony · swym wylotem we wnękę (6).
(3 zastrzeżenia)
zujące
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siebie ramionami (l) i (2) z dyszami natryskowymi.
Ramię {l) umieszczone jest osiowo do kolektom (4)
i odgięte w części końcowej, a drugie ramię (2) umocowane jest promieniowo z męśc'ią !końcową odgiętą
osiowo względem kolektora (4).
(2 zastrzeżenia)
względem

1

B02C

W.70536

07.06.1983

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Lubaszczu, Lubaszcz, Folska (Ludwik Bednarski, Marcjan Wolnilk).

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania prostej konstrukcji -rozdrabniacza charakteryzują
cej się możliwością regulacji stopnia rozdrobll1ienia
okopowych.
Rozdrabniacz charakteryzuje się tym, że wzdłuż
jego osi pionowej znajduje się ułożySkowany ~lek
(5) w obudowie (9), z jednej -s trony zaopatrzony w
tarczę tnącą (4), a z drugiej zaś w !koło pasowe, klinowe 1(21). Tarcza (4) jest pochylona do poziomu o kąt
0°- 16° i ma zamocowane dwa rzędy kołków rozdrabniających o regulowanej wysokości, tworzących
spirolę Archimedesa.
(l zastrzeżenie)

J

~ ~-'~-! ~
"" '

BOSB

3

____A

W.70743

BOSB

W.70926

25.08.1983

F24F

Raciborska Fabryka Kotłów "RAFAKO", Racibórz,
iPolska (Kazimierz Mogielski).
Ssawka spawalniczego urządzenia
filtro-wentylacyjnego
Przedmi:otem wzoru użytkowego jest ssawtka spawalniczego urządzenia filtrowentylacyjnego, stosowana przy spawaruJU króćców do elementów walcowych
i płaskich.
Wzór użytkowy udoskonała skuteczność odsysania
gazów i płynów z miejsca spawania.
Ssarwka ma rurę .zeWI!lętrz.ną (l) z daszkiem (2)
.i współosiową usytuowaną rurę wewnętrzną (3), razem stanowiące pierścieniową dyszę wlotu gazów.
Rura zewnętrzna U) jest połączona z zewnętrznym
pierścieniem stożkowym (4), a ten z rurą (5) wylotu
gazów, a rura wewnętrzna (3) w górnej części jest
zaślepiona pierścieniem stożkowym (6) wewnętrznym
i denkiem (7).
(l za·strzeżenie)

14.07.1983

Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu
Spożywczego "Spomasz", Wrocław, J>olska (Zenon Ma-

ciejewski, Jan B:ielec, Zbigniew Zukowski).
Urządzenie

do mycia zbiorników i wózków
B21B

Wzór użytkowy rozw,iązuje zagadnienie skrócenia
czasu mycia oraz ułatwienia wartmków pracy.
UrZądzenie zaopatrzone jest w ruchomą ·klapę (3)
i obrotowy układ natryskowy, który składa się z kolektora 1(4) z przytwierdzonymi do niego prostopadle

w. 70928

29.08.1983

Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
Urządzeń Hutniczych "Hutmaszprojekt"-Hapeko",
Katowice, Folska (Czesław Wąsowsk.i, Kazimierz Dylong, Jan Piskoń).

i
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Rolka profilowa prowadząca
w prostownicach rolkowych

PATENTOWEGO
iPodajnik charakteryzuje się tym, że jest dodatkowo
w drugą krzywkę (4) z dwoma występa
mi (5 i 6).
Wy.stępy {5 i 6) są pr:zesunięte względem •&ieb-ie
o kąt około 120°. Krzywka jest osadzona na wale
prasy za pośrednictwem tarczy (7) z dwoma śrubami
mocującymi (8). Obrót krzywki powoduje za pośred
(l zastrzeżenie)
nictwem zaworu (9) przesterowanie.
wyposażony

Przedmiotem wzoru użytkowego jest rolka profilowa urządzenia doprowadzającego i wyprowadzającego
profile do i z prostownicy.
Wzór uzytkowy rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia pracochłonności wymiany rolki.
Rołkę według wzoru stanowi pierścień dzielony na
dwie połówki (la) i (lb) osadzony na wale poprzez
kołnierz (5) tulei {4). Na obwodzie kołnierza (5) i rolki
(l) nawier·c one są po cztery otwory (6) w równej odległości od osi wału, poprzez które za pomocą śrub
(7) i naJkrętek (8) rolka (l) umocowana jest na tulei
·(l zastrzeżenie)

(4).

1a

7· B

B21D

6

W.70901

B21D

24.08.1983

Wyprowadzenie do kształtowania
zwłaszcza talerzyka rezonatorów
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienlie umożliwie
nia otrzymywania talerzyków rezonatorów bez dodatkowych kołnierzyków a tym sa1.0.ym polepszenia
jakości talerzyków i wyeliminowania operacji gratowanti.a.
Wyprowadzenie do kształtowania, zwłaszcza talerzY'ków r"ezonatorów, składa się z ośki (l) połączonej
ze wspornikiem (2). Na ośce i(l) osadzone jest ramię
(3), które składa się z dwóch płaszczyzn prostopadłych, przy czym na jednej z nich znajduje się prostokątne wycięcie (4) zaś do prostopadłej drugliej płasz
czyzny dołączona jest poprzez wkręty płytka formukształcie _
formującą o
mająca powierzchnię
jąca
wklęsłym. Odległość ramienia (3) od wspornika (2) re(l zastrzeżenie)
gulowana jest poprzez wkręt.

4
/

B21D

r

13.09.1983

Za1 kłady Mechaniczne "PZL-Wola" im. Marcelego
Nowotki, Warszawa, Folska (Witold Gillert).
Urządzenie

Zakład Podzespołów

Radiowych "Omig", Warszawa,
Folska {Wojciech Frankowski, Rajmńnd Kortoniuk).

W. 70988

do

krępowania prętów

Przedmiotem wzoru użytkowego jest urządzenie do
:krępowania prętów na gorąco lub zimno.
Wzór użytJkowy ro·związuje zagadnienie opracowania urządzenia umożliwiającego gięcie prętów o bardzo zróżnicowanych kształtach. Urządzenie zawiera
wymienne kostki otwurami, przy czym część kostek

z

część
ma otwory umieszczone SY'metryc:zm.ie a
kostek (6) ma otwory umieszcwne niesymetrycznie.
Kostki mają przekrój kwadratowy. Kostki są dociskarie z dwóch stron przy ,p omocy dwóch belek dociskowych (3) i docisków śrubowych (4) do listwy oporo(3 zastrzeżenia)
wej (2).

(5)

2

2

w. 70946

31.08.1983

W.70920

B21F

25.08.1983

B30B
Zmechanizowanego Sprzętu Domowego
"Predom-Metrix", Tczew, Folska (Andrzej Langowski).
Zakłady

Spółdzielnia Kółek Rolniczych,
(Władysław Iz'WI<intowski,

Folska

Urządzenie

Nosarzewo Borowe,
Stanisław Butrym).

pomocnicze do wyplatania siatki,
ogrodzeniowej

zwłaszcza

Pneumatyczny podajnik zaciskowy
Zagadnieniem podlegającym rozwiązaJniu jest podwojenie przesuwu taśmy w czasie skoku suwaka prasy do góry.

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia umożliwiającego wyeliminowanie ko. łysania Siię zawie.s zonej siatki oraz zapewnienie precyzyjnego ruchu wplatanego drutu.
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Urządzenie
pomocnicze do wyplatania
siatki,
zwłaszcza ogrodzeniowej, w której poszczególne druty, formowane są w kształcie podłużnych fal i wplatane do siatki charakteryzuje się tym, że do łożysk
(3) poziomego obracanego pręta (4), służącego do zawieszania siatki (5), przymocowane są nieruchomo, zagięte na końcu podpierająco-prowadzące pręty (8) pod
takim !kątem do pionowych słupków (2), na których
spoczywają łożyska (3), aby zwisający pionowo jeden
segment siatki (5) był w odległości co najmniej dwóch

amplitud fal poszczególnych drutów (!J) siatki (5) od
pow,ierzchni (l) stołu, na którym umocowane są słup
ki (2).
(l zastrzeżenie)
3 6

B21J

3

4

s

3 6

3

79

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania głowicy łatwej w wykonaniu.
Głowica skrawająca ma postać cylindra z jednej
strony zamkniętego płytą podstawy (1), a z drugiej
·zamkniętego pokrywą (2) ze współśrodkowym otworem (3), przy czym w bocznej ścianie cylindra rozmieszczone są przeciwlegle dwa prostokątne otwory,
równoległe do osi cylindra oraz otwór gwintowany
ze śrubą (5), natomiast płyta podstawy 1(1) ma wycięcie, w kształcie wycinka kołowego oraz prostokątny
otwór, którego dłuższy bok jest równoległy do wycięcia w płycie podstawy (1).
(2 zastrzeżenia)

7

W.70894

23.08.1983

Podstaw Technologij i Konstrukcji Maszyn, Warszawa, Folska (Aleksander Zurawskii, Leonard Muzylak, Bernard Lipczyń
Ośrodek

PATENTOWEGO

Badawc·zo~Rozwojowy

ski).

18.01.1984

W.71751

B23B
Przedsiębiorstwo

Przerobu Złomu Metali, Herby,
(Andrzej Otrębski, Romuald Grabałowski,
Zdzisław Sotomski, Jan Kowalczlllk, Franciszek Ma-

Polska
chań).

Wieiostempłowa głowica

do nitowania

użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwiększenia
wydajności procesu nitowania OJ:>az uzyskania wyż
szych właściwości mechanicznych nitowania.
Wieiostempłowa głowica do nitowania zaopatrzona
jest we wrzeciono (7) napędzające płytę (4) poprzez ·
łożysko specjalne (13 ). W płycie (4) osadzone są przegubowo stemple (1). Działanie sił odśrodkowych płyty
(4) odciążone jest układem ślizgowo-obrotowym~ (14).

Przyrząd
zwłaszcza

Wzór

(3 zastrzezenia)

do roztaczania otworów,
w korpusach prasonożyc

służy do roztaczania otworów, zwłaszcza
prasonożyc.
Konstrukcja przyrządu
umożliwia regenerację otworów w dużych korpusach,
na. miejscu, bez dem<mtażu maszyn.
Przyrząd ma podstawę (l) na której umieszczony
Przyrząd

w

korpusach

jest wrzeciennik tokarski (2) oraz silni·k elektryczny
(3). Podstawa (l) ma możliwość przesuwania się pO
prowadnicach (4) dzięki śrubie pociągowej (5). We
wrzecienniku (2) zamocowane jest wytaczadło (8) z tulejami prowadzącymi (9).
(3 zastrzeżenia)

w. 71156

B23C

Iuo.I98a

Wacław Filut, Andrzej Barcentewicz, Jasło,
(Wacław Filut, Andrzej Barcentewicz).

w. 70954

B23B
Zakłady

05.09.1983

Wytwórcze Sprzętu Sieciowego
Folska (Ernest Kunce).

Bielsko-Biała,

Głowica skrawająca

do obrabiania

"Belos",

końców

·rur

Przedmiotem wzoru użytkowego jest głowica skrado obrabiania końców rur, stosowana w wielkoseryjnej produkcji osprzętu sieciowego do elektroenergetycznych linii napowietr2lllych.
wająca

Przyrząd

do frezowania

Folska

pierścieniowego

Przedmiotem wzoru użytkowego jest przyrząd do
pierścieniowego frezowania, zwłaszcza przystosowany
do współpracy z wiertarką.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania przyrządu w którym możliwe jest bezstopniowe
nastawienie frezów w tarczy na żądaną średnicę.
Przyrząd składa się z dwóch nałożonych na siebie
tarcz (1, 2) i osadzonych w nich trzech frezów (6),
z których tarcza (l) czołowa jest sztywno osadzona na
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osi (3) i ma symetrycmie ro1lillieszczone trzy promieniowo ulcierunkowane szczeliny (4), a tareza (2) tylna
ma trzy spiralne szczeliny, symetrycznie rozmieszczone i centrycmy otwór do (t"ozłącznego nakładania na
oś {3), zaś frezy (6) u nasady mają stopki (6a) do
zaciskania ich między tarczami (1, 2) i czopy (6b)
wchodzące w szczeliny spkalne tarczy (2) tylnej.
(2 zastrzeżenia)

PATENTOWEGO
Oprzyrządowanie

wiertarki

słupowej

Oprzyrządowamie do
wiertarki słUJpOwej według
·w zoru użytkowego rozwiązuje zagadnienie przystosowania wiertarki do gwintowania nakrętek
Oprzyrządowanie składa się z dwóch części, uchwytu gwintownika, wykonam.ego w .ms:?Jtałcie walca (l)
z przymocowanym trwale od góry prętem (2) wkła
dmym do wrzeciona wiertarki oraz z obejmy (7)
.z otworem sześciokątnym (8) od gfuy i walcem (9)
od dołu. Walec (l) uchwytu gwintownika ma wydrą
żony od dołu otwór (3) w kształcie c~worokątnego
ostrosłupa oraz poziomy otwór (5) prrez który przechodzi zawleczka.
(2 zastrzeżenia)
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W. 70866

B23D
Stanisław

15.08.1983

Winniczuk, Qpole, P.o lska

(Stanisław

3

s

Win- ·

niczuk).
Dłutownica mechaniczno-ręczna typu
o napędzie elektrycznym

fig . 5

Dłutownica mecha·niczno-ręczna typu UMR-25 o napęd:llie elektrycznym jest elektranarzędziem p~rzezna
czonym do ukosowania ikrawędzi rowków spawalniczych w kształcie V, Y, Ki X.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie o~acowa
nia narzędzia cechującego się trwałością i dużą uniwersalnością zastosowania.
Urządzenie według wzoru użytkowego jest Zlbudowane z ·oospołu napędowego w skład którego wchodzi silnik elektryczny (1), reduktor obrotów (2) i układ
korbowo....suwakowy (3), zespołu przystawki roboczej,
składającego się z układu -regulującego kąt ukosowania (4) oraz układu mocującego nóż roboczy (5) oraz
z zespołu pro,wadzącego w skład którego wchodzi
układ mooujący lfOlki prowadzące (6) i układ mocujący rolki dociskowe (7).
Zespół napędowy dłutownicy można wykorzystać
po odłączeniu respołu przystawki roboczej i zespołu
prowadzącego •przezbrajając go il1a inny rodzaj elektTonarzędzia to jest piłę wahadłową, wy.krawarkę lub
nożyce zamontowując do zespołu Lstniejącego odpo-

wiednią przystawkę roboczą

W.70921

B23G
Spółdzielnia

w

Kółek

(Eugeniusz Tabaka).

6

UMR-25

zależności

od .potrzeb.
(2 zastrzeierua)

25.08.1983

Rolniczych, Ciechanów, Polska

f i g. 1

W.70651

B25H

27.06.1983

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Mechanizacji Produkcji Zwierzęcej "MEPROZET", Gdańsk, Polska
(Zbigniew Pędzisz).
Stół

wa.r sztatowy, wielofunkcyjny

Wzór użytkowy rozwiązuje za,gadn~enie łatwego
i stabili!1ego mocowania przedmiotów poddawanych
obróbce, mających nawe-t nieregularne k•ształty i duże
wymiary gabarytowe. MocowanLe odbywa 'się w skła
dam.ym stole warsztatowym mającym płytę roboczą
dzieloną na trzy części, a mianowicie wyjmowalną
część środkową (9) oraz dwie ,s:lJC:llęki, szezękę przestawną (5), przesuwaną skokowo wzdłuż belek noś
nych (l) oraz szczękę ruchomą (12), połączoną z ramą
wychyLną (15), która może być odchylona wraz ze
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szczęką (12) od płaszczyzny pły.ty roboczej. Do przesuwania i zac·i skania szczęki (12) służą śruby (23) osadzone w belce poprzecznej (22) mmy wychylnej (15).
Płyta robocza wraz z belkami nośnymi (l) wsparta
jest na dwóch parach składanych nóg (2).

(l

zastrzeżenie)

w. 70899

B25J
B23Q

24.08.1983

81
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Zderzak nastawny

Zderzak nastawny, stosowany w urządzeniach wyzmiennego ustalania długości obrabianego przedmiotu, według wzoru ma kostkę (4) osadzoną
osiowo na czopie łożysloowa.nia napędowej śruby (2).
W kostce (4) oraz w stałej obudowie (3) wyżłobione
są wokół osi śruby (2) gniazda dla os,a.d zenia pierście
niowych sprężyn (5). Na obwodzie kostki (4) są cztery
·s ymetrycznie rozłożone gniazda dla osadzenia talerzo(l zastrzeżenie)
wych lub .śrubowych sprężyn (6).
magających

Instytut Mechan•i ki Precyzyjnej, Warszawa, Polska
(Andrzej Billin~, An:drzej Kuls, Zbigniew Zembura).
Mysłowickic

Wzór rozwiązuje zagadlnienie paletyzacji detali w
automatyc1m.ych · procesach przemysłowych. Urządze
nie ma wymienną paletę (8) z równomiernie rozmieszczonymi gniazdami, ustaloną za pomocą kołków
(7) ·do płyty stołu (6).
ł

.1...

25.08.1983

W.70922

B29C

UrŹądzenie podająco-odbierające,
zwłaszcza dla współpracy
z manipulatorem przemysłowym

Zakłady

Urządzeń ElektromechaniczMy.~łowice, Polska {Jó-

nych "ZELMECH-DOMGOS",
zef Sciora).

Zgrzewarka oporowa do folii
Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji zgrzewarki o małej mater.iałochłonności, umożl·iwiającej
właściwe uzy'Skanie zgrzewów.
Zgrzewarka oporowa do folii, składająca się z korpusu, pokrywy, układu zgrzewającego i układu elektrycznego ·zasilającego ten układ prądem o lilapięciu
12 V, według wzoru charakteryzuje się tym, że układ
zgrzewający stanowi stalowa listwa (10) z przyklejoną
do jej górnej ·p owierzchni taśmą teflonową (12) oraz
rozpięty na niej drut oporowy (13) z jednej strony
przymocowany ·z a .pomocą wkrętu do czołowej powierzchni metalowej listwy (10), a z drugiej strony
do kompensatora wydłużeń termicznych (11).
Całość umieszczona jest w korpusie od góry zamkniętym przykrywką wyposażoną w otwór umożli
wiający obserwację lampki kontrolnej oraz w tulejkę
prowadzącą, w której usytU'owan.y jest kołek współ
pracujący z wyłącznikiem. Do korpusu za pośredni
ctwem przegubów (4) przymocowana jest pokrywa
wy1posażona w wąż doc·i•skowy (15) i wąż uzupeŁnia
jący (14), które nasunięte są na przetyczkę (16) or!J.z
w kolki (5) usytuowane suwliwie w przegubach (4)
i pręt (6) z umieszczoną na nim rolką folii (21).
(l · zastrzeżenie)

(6)
Napęd kOI1PUSU pośredniego (4) i płyty stołu
przenoszony jest z silnika elektrycznego poprzez przei dwie .śruby pociągowe (12)
kładnię redukującą
współpracujące z nakrętkami. Na k~ej śrubie (12)
osadzone są dwa sprzęgła pracujące na przemian,
z których jedino łączy kinematycznie śrubę z silnikiem napędowym, a drugie łączy śrubę z korpusem
(l zastrzeżenie)
pośrednim (4) czy płytą stołu (6).

B26D
B23Q

W.70927

29.08.1983

'
iB~
.

Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn
i Urządzeń Hutniczych "Hutmaszprojekt" - HAPEKO" Katowice Po1ska (Engelbert Poleśny , Czesław
'
Jusz~zak).
Biuro

B-B
1t,

Fig.3

BIULETYN

82

W. 71752

B30B
B26D
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PATENTOWEGO
Przyrząd

do odkrywania opony
przyleglej do obrf:czy koła,

18.01.1984

zwłaszcza dużych średnic
Przedsiębiorstwo

Przerobu Złomu Metali, Herby,
Polska (Jan Kowalczuk, Romuald Grabałowski).
Cylinder suwaka

prasonożycy

Przedmiotem wzoru użytkowego jest cylinder suwaka prasonożycy składający się z rury, kołnierza i trawer·sy, w którym zarówno kołnierz (2) jak i trawersa
(3) umieszczone na dwu przeciwległych końcach rury
(l) i mocowane są do niej rozłącmie przy pomocy
gwintu.
Gwint mocujący trawersę (3) do rury (l) wykonany
jest w blachach osadzeniowych trawersy oraz w miejscu osadzenia na rurze (l) cylindra i charakteryzuje
się ciągłością skoku nacinania w obydwu osadzeniach.
Rozłącme połączenie kotnierza i trawersy z rurą
cylindra umożliwia łatwość montażu tych elementów
oraz ich regenerację prze'dłużając tym samym trw'ałość całego cylindra suwalka prasonożycy .

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zwi ększenia
bezpieczeństwa ·i z:mniejszen~ uciążliwości odrywania
opon od obręczy .
Przyrząd ma postać metalowego grota (l) o ks ztał
cie przecinaka stanowiącego zakończenie długiego metalowego trzonka ·( 2), który jest usytuowany przesuwnie we wnętrzu długiej rury (4) zakończonej u góry
obciążnikiem (6). Trzonek (2) jest u przeciwnego koń
ca względem grota (l) zakończony kołnierzeM
(3),
a rura (4) u dołu jest zakońc·zona wewnętrzny m p ierś
cieniem (5).
Elementy te zapobiegają po zamontowaniu trzonka
(2) w rurze (4) ich rozłączeniu podczas użytko wania
,przyrządu .

(l zastrzeżenie)

(l zastrzeżenie )

·

B43L

W.70990

12.09.1983

Janusz Sidwa, Kutno, Pols!<"..a (Janusz Sidwa).
Ekierka

inżynierska

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania uniwersalnego przyboru kreślarskiego.
Ekierka składa się z dwóch ramion (l) i (2), połą
czonych w punkcie obrotu (a), powstałych w wyniku rozcięcia trójkąta linią łamaną, zamoco·w:>nego
na ramieniu (2) kątomierza (3) z wycięcitm łuko
wym, ograniczającym wraz ze śr ubą i nakrętką blokującą (5) nastawę żądanego kąta rozwarcia ramion
(1), (2).
(2 zastrzeż enia)

BGOC

w. 71012

16.09.1983

Państwowe Gospodarstwo Rolne w Gniechowicach,
Gniechowice, Polska (Jan Dyndor, Zbigniew Szczygieł).

BGOQ

W.71014

16.09.1983

Zakłady Elektrotechniki Motoryzacyjnej
Polmo"
Kwidzyn, Polska (Henryk Partyka_, Witold Klingen~
berg).

Lampa tylna do pojazdu
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania lampy"
prze'Ciwmgłowej, o uproszczonej k onstrukcji.
Lampa składa się z okrągłego odbłyśnika (l) w
kształcie par aboloidy,
do którego jest mocowany
wspornik (2) z oprawką (3) do żarówki (4) i klosza (9),
który od strony wewnętrzmej ma wybrania (12) dla
łapek (8) odbłyśnika (l) oraz w dolnej części wycię
cie (13) do odprowadzenia skroplin.
(l zastrzeżenie).
zwłaszcza
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B60R
Sławomir

Wasiek"

Poznań,

URZĘDU

23.12.1'983

Polska

(Sławomir

Wa-

siek).
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Odciąg łańcuchowy składa się z dwu odcinków łań
cucha (l) zakończonych śrubami (3, 4), które są połą
czone nakrętką napinającą. N a śrubach (3, 4) są osa(2 zastrzeżenia)
dzone nakrętki kontrujące (5).

do holowa:lia
pojazdów samochodowych

Końcówka cięgna

Wzór UŻytkowy 'rozwiązuje zagadnienie opracowania końcówki cięgna do holowania pojawów samochodowych, która byłaby prosta w obsłudze i wytwarzaniu.
Końcówka w kształcie pętli ·połączonej z jednym
końcem roboczego odcinka cięgna charakteryzuje się
tym, że jest wyposażona w dwie klamry (6), (7)
o zamkniętym obwodzie, które to klamry (6), (7) rozmieszczone jedna obok drugiej są połączone z pętlą
(l) tworząc łańcuchowe złącze (8), a .ponadto ma krótkie cięgno (4) na przedłużeniu roboczego odcinka
cięgna (3), z którym to krótlcie cięgno (4) jest połą
czone na stałe w abszarze połączenia pętli (l) z koń
cem (2) roboczego odcinka cięgna (3).
(4

zastrzeżenia)

W.70975

B62H

08.09.1983

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-Swidnik", Swidnik, Folska {Stanisław Czobot).
Podnóżek J;Ojazdu jednośladowego,
zwłaszcza motocykla

W.71607

B60R
Sławomir

Wasiek"

Poznań,

23.12.1983

Polska

(Sławomir

Wa-

siek).
do holowania
pojazdów samochodowych

Końcówka cięgna

Wzór UŻytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania końcówki cięgna do holowania pojazdów samochodowych, która byłaby prosta w obsłudze i wytwarzaniu.
Końcówka w kształcie pętli połączonej z jednym
końcem roboczego odcinka cięgna charakteryzuje się
tym, że jest wyposażona w żeglarską szaklę (5), która to szakla (5) jest połączona z pętlą (l) tworząc łań
cuchowe złącze (7), przy tym zabezpieczająca śruba
(6) sz.aJkli (5) jest usytuowana na zewnątrz. tego łańcu
(4 zastrzeżenia)
chowego złącza (7).

B61B

W.70999

rozwiązuje zagadnienie oprac.owao dużej sztywności.
Podrióżek zestawiony z wytłoczek (l) i (2) orarz
nakładki gumowej (3) charakteryzuje się tym, że
powieTZchnia środkowa (4) wytłoczki (l) o przekroju
w kształde ceowym jest zbieżna z krawędziami (6)
ścianek bocZI!'lych (5). Krawędzie (6) ścianek bocznych
(5) orarz k.rawędź (7) poWierzchni środkowej (4), są
zagięte łukowo na zewnątrz tworząc półki (8), na
których opiera ·się nakładka gumowa (3) za pomocą
obrzeża (9). Podnóżek jest mocowany z elementem
po·jazdu nie pokazanym na .,.ysunku za pomocą otworów (13) usytuowanych w występach (12) wytłoczki
(2), która jest osadzona wewnątrz wytłoczki (l) i
połączo.na z nią szw€1lll spawalniczym (11).

Wzór

ma

użytkowy

podnóżka

(l

zastrzeżenie)

14.09.1983

Fabryka Maszyn Górniczych im. Tadeusza Zarskiego ,,Pioma", Piotrków Trybunalski, Polska (Stanisław Majewski, Adam Kowal, Lucjan Robert).
Odciąg łańcuchowy

Wzór rozwiązuje zagadnienie uproszczenia konstrukcji oraz zmiększenia trwałości odciągu stosowanego do
ustalenia położenia trasy szynowej kolejki podwieszonej.

B62J

W.71642

29.12.1983

PoZakłady Systemów Automatyki "Meramont" znań , Zakład Elementów Automatyki w Turku,. Turek, Połska (Tadeus~ Czerwiński, Kazimierz Kruczko·Wfki).
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rowerowego

drogomierza

Wzór rozwiązuje zagadnienia opracowania prostej
konstrukcji mecha~u napędowego· drogomierza
rowerowego.
Mechanizm lUllpędowy ma tarczę otworową (l) rwyobrotowo na
posaooną w zabiera:ki (2), osadzoną
tulejce (3). Na tulejce (3) osadzona jest trwale podtl1zymka (4), na której odgiętym końcu zamocowana
jest tulejka (5). W tulejce (5) ułożyskowany jest wałek (6), na którego wolnyun końcu jest o•s adzone
trwale koło zębate (1), współpracujące z tarczą
otworową (1). Drugi ,koniec walka (6) jest zakończo
ny zadskiero (8) umożliw.iającym podlączenie linki
(3 zastrzeżenia)
napędowej drogomierza.

P A TENTOWEGO
terii akumulatorów (9) i mająca
czynny (10). Ponadto trzon (2) ma

wyłącznik samokanał zasilający

(11).

Dalba dew.iacyjna pxzemaczona jest do prowadze,.
nia manew,rów dewiacyjnych ,przede wszystkim przez
(5 zastrzeżeń)
małe i średnie jednostki rybackie.

B63B

Instytut MO·I"Sici,

W.70065
Gdańsk,

16.03.1983

Folska (Tadeusz Marczak).

Obejmy do awaryjnego spuszczania

łodzi

ratunkowych

Przedmiotem niniejszego rozwiązania są obejmy do
awaryjnego spuszczania łodzi ratunkowych na wodę, w przypadku :zmacznego przechyłu statku, uniemożliwiającego spuszczenie ich z burty przeciwległej
do kierunku przechyłu.
Istota rozwiązania polega na tym, że na łódź ratrmkową zakłada się specjalne obejmy umożliwiające
toczenie się łodzi po burcie statku. Obejmy te skła
ramion pó~koJdstych (1), uchwytów (2),
dają się z
zawiasów (3) i złącz i(4) ocraz nie zmieniają sposobu
zamocowania łodzi ratunkowych na statku.
(2 zastrzeżenia)

.L
B63B

W.71002

P>rzedsiębiorstwo Połowów
Kołobrzeg, Folska (Jan

ka",
ki).

15.09.1983

i Usług Rybackich "BarSady, Bogusław Wysoc-

Dalba dewiacyjna
W:z.ór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania dalby dewiacyjnej o zwiększonej trwałości w
stosunku do znanych TOzwiązań.
Dalba dewiacyjna ma w głowicy (l) umocowany
tr:z;on (2), na którym poprzez łożyska ·(3) osadzony
jest poler obrotowy (4,) zaopatrZony we wsporniki
(5) i mający hak (6). Poler obrotowy (4) zabezpieczony jest elementem gwintowanym (7), na którym
umieszczona jest lampa ok.rętowa !(8,) zasilana z ba
TO

8

B65D

w. 70052

11.03.1983

B23Q
Zakłady P.rzemysłu Lniarskiego "Wigolen", Często
chowa, Folska (Michał Utrata, Eugeniusz Buza, Jakub Jelonek, Tadeusz Jończyk) .

BIULETYN
Pojeinnik,
Wzór

zwłaszcza

użytikowy
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na wióry metalowe
zagadnienie

rozwiąwje

opróżnia

nia pojemndka bez potrzeby jego przewracania.

Pąjemnik ma otwierane dwuczęściowe dno (l) uruchamiane przez układ dźwigni, na który składają się
dolny drążek (2), przymocowany na stałe do jednej
z połówek dna, dwie boczne dźwignie (3) oraz górny drążek (4) łączący dwie boczne dźwignie (3). Dla
umożl!iwienia transportu pojemnika, za pornocą podnośnika widłowego ma on, . wzdłuż obu dłuższych
ścian, wspol1Iliki (6). Ponadto pojemnik ma sztywno
zamocowane dwa tylne kółka jezdne (7) i swobodnie
zamocowane jedno przednie kóŁko jezdne (8) z przymocowanym do niego wySiięgiern (9).
(2 zastrzeżenia)

PATENTOWEGO
ma w górnej części wyżłobienie (7) ukształ
towane . do wewnątrz płaszcza (1), na którym oparty
jest wkład (8) WYposażony w otwory na butelki. Górna część płaszcza (l) ma wyżłobienie (6) ukształtowa
ne na zewnątrz płaszcza, powodujące usztywnienie
konstrukcji i stanowiące jednocześnie oparcie dla
!Pfzykrywy (3). W przykrywie (3) znajduje się wgłę
bienie na uchwyt (5) osadzony zawiasowo na wspor(l zastrzeżenie)
nikach (4).
Płaszcz

w. 70937

B65D

Karol Janyska,

Poznań,

29.08.198:1

Polska (Karol Janyska).

Pojemnik elastyczny

Przemysłowy

ska

11.04.1983

W.70209

B65D
E05B
(Stanisław

Instytut Motoryzacji, Warszawa, PolSkiba).

Mechanizm blokujący drzwi
w pojemnikach i kontenerach
opracowazagadnienie
rozwiązuje
Wzór
nia prostej konstrukcji mecha·Illizrnu blokującego,
działającej w sposób szybki i pewny.
Mechanizm ma rygiel leWY (l) i rygiel praWY (2),
przesuwane dźwigami (3) d •(4). Rękojeści tych dźwigni
umieszczane są za tym samym skrzydłem drzwi. Rygiel lewy (l) i rygiel prawy (2) z.abe.zpiec•z ane są równocześ·nie pll"zed samoczynnym przemieszczaniem się
za pornocą mechanizmu zatrmskowego.
(l zastrzeżenie)

~ l

fn

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie szybkiego
i
płynnych
opróżniania pojemników z materiałów
proszkowych przy jednoczesnym ich dozowaniu.
Pojernnik na bocznej powierzchni (l) cylindrycznej
ma szereg karbów mieszkowych (2). Szyjka (3) ma
kształt stożka ściętego i w pobliżu swojego wylotu ma
zewnętrzny karb pierścieniowy (4). Zamknięcie pojemnika stanowi elastyczny kapsel (5). Scianka boczna (6) elastycznego kapsla (5) ma przy krawędzi
wewnętrzny karb pierścieniowy (7), zachodzący przy
(4)
zamkniętym pojemniku za pierścieniowy karb
(3 zastrzeżenia)
szyjki (3).

\
\

W.70931

B65D

Akademia Medyczna, Lublin, Polska
Niernyski).

29.08.1983
(Włodzimierz

Pojemnik do transportu butelek

W.70944

B65D

Akademia Medyczna, Lublin, Polska
Niernyski).

30.08.1983
(Włodzimierz

Pojemnik na butelki,
do płynów infuzyjnych

zwłaszcza

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie transportu
i przechowywanie butelek z mieszankami mlecznymi
dla niemowląt.
Pojernnik składa się z wykonanych z blachy kwasoódpornej: płaszcza (1) w kształcie walca oraz przykrywy (3) dociskanej uchwytami . przegubowymi (2).
l .

l

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie transportu
butelek w procesie przygotowywania butelek do napełniania ich_płynern infuzyjnym.
Pojernnik, składa się z pionowych prętów (1). bę ·
dących konstrukcją nośną i ze stanowiących ,podstawę prętów poziomych (2), łączących dwa równoległe
boki oraz z prostopadłych do nich prętów rozmieszczonych w rozstawie odpowiadającym środkom butelek ustawionych obok siebie. Na około lt2 WYSOkoś
ci umieszczona jest krata (3) wykonana z płaskow
nika, o otworach nieco większych od średnicy dna
butelki. W górnej części pojemnika znajduje się nakładana pokrywa (6) z otworami (8) na szyjki butelek. Pokrywę dociska się nakrętką (5).
Pojernnik według wzoru użytkowego jest łatwy w
stosowaniu, umożliwia bezpieczny transport i mycie
wieiu butelek jednocześnie. Konstrukcja szkieletowa
zapewnia lekkość oraz dokładność mycia · butelek
(2 zastrzeżenia)
wewnątrz i na zewnątrz.

BIULETYN
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W.70674

30.06.1983

Prze mysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznań,
P olska (Eugeniusz Dmytrow, Stanisław Wróblewski,
Wisław ZalewSki).
Przenośnik ślimakowy

B 65G

W.70053

11.03.1983

Biuro Projektowo-Konstrukeyjne Mechanizacji Budownictwa "Zremb", w Warszawie, Oddział w Czę
stochowie, Częstochowa, Polska (Tadeusz Kokot, Zenon Wawrzyniak, Ireneusz Stawiński).

Przenośnik składający się ze
ślimaka osadzonego
w obudowie rurowej, przy czym jeden koniec śli
maka ma jeden punkt podparcia, a drugi koniec spoczywa swobodnie w obudowie rurowej, charakteryzuje się tym, że do obudowy rurowej za m ocowana
jest rozłącznie czerpnia w kształcie kosza, wykonanego z prętów stalowych, o poszerzonej średnicy w stosunk-u do obudowy rurowej.
P rze nośnik służy do transportu materiałów ziarnistych z magazynów zbożowych.
(l zastrzeżenie)

LA
~

Wózek

/

pługoWY

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie konstrukeji wó:zJka do razładuniku nosiwa z taśmy przenośnika, charakteryzującego się małą masą i mały
mi gabarytami oraz mogąc ego pracować w ciągaeh
technologicznych wyposażonych w pełn<} automatyzację.

Wózek pługowy charakteryzuje się tym, że ma włas
n y zdalnie sterowany elektryczny zespół napędowy
(N) ~amocowany rozłącznie na ramie wózka.
Zespół napędowy (N) składa się z silnika elektrycznego (5) przekazującego obroty poprzez sprzęgło
wkładkowo-hamulcowe (6), przekładnię zębatą (7)
i
przekładnię łańcuchową (8) na wałek (9), który poprzez koło łańcuchowe (10) i łańcuch (11) napędza koła jezdne (2).
(l zastrzeżenie)

!
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B65G

W. 70890

22.08. 1983

Kopalnia Węgla Kamiennego "Borynia",
Polska {Jan Postół, H u bert Brachman).
Zgarniacz

Jastrzębie,

przenośnika taśmowego

Wzór · użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania zgarniacza zapewniającego prawidłowe czyszczenie taśmy bez jej uszkadzania.
Zgarniacz osadzony za bębnem (2) m a obejmę (12)
zawieszoną na półosiach dźwigni (15). Półosie, umieszczone w otworach (10) ścian (5) kadłuba (3), wchodzą w oba końce tulejowej części
obejmy (2), a
dźwignie (15)
podtrzymywane są sprężynami (16).
Czopy p óło si połączone zostały napinaczami, poprzez
uchwyty z śrubami (16) regulującymi położenie bębna
(2). Scierne listwy ·(1 1) zgarniacza, umieszczone w
obejmie (12), dociskane są do powierzchni bębna (2)
poprzez sprężyny (16), a r egulac ja tego docisku dokonywana jest napinaczami (24).
(2 zastrzeżenia)

N

8
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B66F

W.70895

22.08.1983

E21D

·Kopalnia Węgla Kamiennego
brzych, Polsk a (Adam Kozera,

"Wałbrzych" ,
Wał
Władysław Suława).

BIULETYN
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hydrauliczny

w. 70923

B66F

Przedmiotem rozwiązania jest podciągnik hydrauliczny służący do nadawania podporności wstępnej
metalowym stojakom ciernym stosowanym w kopalniach węgla 'kamiennego.
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Obsługowych

24.08.1983

Urządzeń

"ELEKTROMET-WSPOŁPRACA"

Sarnochodowych
Pracy,

Spółdzielnia

Lublin, Polska (Zbigniew Kubiaczyk).
Urządzenie do opuszczania układu
dźwignika hydraulicznego

podnoszenia

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie płynnego
opuszczania układu podnoszenia dźwignika hydraulicznego przy dowolnym położeniu rękojeści.
Urządzenie wyposażone w dźwignię (10),
przegub
(11), zawór spustowy (14) oraz rękojeść (l) z umieszczonym wewnątrz sworzniem (5), zamocowaną w obej mie (2) osadzonej przegubowo za pomocą wałka (3)
w wózku dźwignika (4) charakteryzuje się tym, że
sworzeń (5) jest zaopatrzony w pierścień (6) z osadzonym w nim mimośrodowo kołkiem (7).

Wynahzek rozwiązuje zagadnienie opracow11nia
konstrukcji podnośni~, który może pracować i być
składowany w różnych pozycjach.
Wewnątrz korpusu (l) podciągnika znajduje się cylinder roboczy (5) osadzony w siedzeniu podstawy
(2) i dociśnięty dławikiem (6).
Wewnątrz cylindra (5) znajduje się tłok (8) z drą
giem tłokowym (9) i sprężyną zwrotną (10). Na zewnątrz korpusu (1) znajduje się drąg tłokowy (9) oraz
dźwignia robocza (12) pompki
wysokiego ciśnienia
(13).
Do korpusu (l) przymocowany jest i połączony z
układem hydraulicznym zbiornik wyrównawczy (14).
(l zastrzeżenie)

Dział

Przekręcenie sworzniem (5) powoduje obrót pierścienia (6), którego kołek
(7) przesuwa tuleję (8)
dźwigni (10) zaworu wraz z dźwignią
(10) zaworu.
Dźwignia (10) zaworu za pornocą przegubu
(11)
i
cięgna (12) odciąga drążek spustowy (13), a tym samym otwiera zawór spustowy (14) powodując opusz-

czenie układu IPOdnoszenia dźw~ka- hydxaulicz.nego.
(2 zastrzeżenia)

C

CHEMIA l METALURGIA
Cl3H
B02C

W.70942

30.08.1983

Cukrownie Gdańskie, Cukrownia ,,Kętrzyn", Kę
trzyn, Polska (Olgierd Warno, Zbigniew Trykacz, Marian Szpryngiel, Anprzej Babicz).
Urządzenie do rozdrabniania,
zwłaszcza grudek cukru

Celem wzoru użytkowego jest opracowanie prostego urządzenia do rozgniatania grudek cukru, nadającego się do zamontowania na
istniejących li.niach technologicznych.
Urządzenie składa się z dwóch płyt: górnej (3)
dolnej, nachylonych do siebie pod kątem ostrym w
taki sposób, że końce płyt zazębiają się ze sobą tworząc gardziel. przy czym płyta górna (3) drugim koń
cem zamocowana jest obrotowo do ramy, stanowią
cej zewnętrzną s-tałą konstrukcję umieszcz.oną · nad
przenośnikiem wibracyjnym (2) i jest połączona na
sztywno z ramką poziomą (4), która wspólnie z regulacyjną śrubą (5) ustala pochylenie płyty górnej
(3). Płyta dolna zamocowana jest na stałe w korycie

przenośnika wibracyjnego (2) do jego bocznych ścian
na wysokości sita (7). Płyta górna (3) i płyta dolna
od strony wewnętrznej mają nacięte zęby. Zazębiony
koniec płyty górnej (3) i dolnej jest dodatkowo
wspomagany sprężyną (9).
(3 zastrzeżenia)
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WŁÓKIENNICTWO l PAPIERNICTWO

W. 70898

DOIH

Marszpikiel

22.08.1983

Bielska Fabryka Maszyn Włókienniczych "Befama", Bielsko-Biała, Folska (Zygmunt Puchałka, Wacław Rosikoń, Jan Opala, Antoni Klimczak, Jan Rącz
ka).
Listwa prowadnika cholewki
w dwucholewkowyro aparacie rozciągowym

Przedmiotem wzoru użytkowego jest marszpikfel
przeznaczony do zaplatania lin zwłaszcza stalowych
i z włókien sztucznych stosowanych przede wszystkim w rybołówstwie.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania budowy mar·s zpikla łatwego •W obsłudze, nie kaleczącego rąk.

przędzarki obrączkowej

MarnZipikiel zawiera część roboczą (1), która przew rękojeść (2) tworzy kąt rozwarty, przy
czym · rękojeść (2) jest pionowo przesunięta względem
części roboczej (l) tworzą uskok (3). Ponadto część ro·
bocza (l) ma wyżłobienie wzdłużne (4) i jest połą
czona z rękojeścią (2) ochraniaczem (5).
(3 zastrzeżenia)
chodząc

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania prowadnika cholewki o takiej konstrukcji która
umożliwi uproszczenie technologii wykonania listwy.
Listwa prowadnika składa się z dwóch, połączo
nych nietozłącznie, kształtników (l i 2), które w przekroju poprzecznym mają kształt litery "C'', przy
czym krótszy kształtownik (2) ma jedno ramię wygięte pod kątem zbliżonym do prostego.
·
(l zastrzeżenie)

6
Flq.f

D07B

W.71003

15.09.1983

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich,
łobrzeg, Folska (Mieczysław Jarząbek).

Ko-

Dział

E
BUDOWNICtWO; GORNICTWO
EOłB

W.69718

14.01.1983

E04C

Centralny Ośrodek Badawcw-Proj€ildowy Budownictwa Ogólnego, Warszawa, Folska (Marek Skrzyń
ski, Stefan Goetz).
Element

ścienny

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania trwałej konstrukcji elementu ściennego o podwyższamych parametrach iwlacyjnych.
Element ścienny ,..-jest zaprojektowany jako ruszt,
składający się ze zbrojonych żeber (2) o polach mię
dzy nimi wypełnionych wkładkami izolacyjnymi, natomiast same żebra są oci~lone dodatkową Wlkładką
izolacyjną (4).
(3 zastrzeżenia)

E04B
E04C

W.70401

12.05.1983

Bonifacy Rawdanowicz, Choszczno, Folska (Bonifacy Rawdanowicz).

Konstrukcja szkieletowa

płyt

ściennych

Przedmiotem wzoru użytkowego jest konstrukcja
szkieletowa płyt ściennych pełnych z otworami okien-

BIULETYN

URZĘDU

nymi lub drzwiowymi. Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania konstrukcji szkieletowej łat
wej do wykonania i łączenia.
Konstrukcja szkieletowa płyt ściennych pełnych,
charakteryzuje się tym, że szkielet drewniany płyty
wykonany jest z okrąglaków (l) o średnicy (/) 10-14
cm, przy czym rama wewnątrz usztywniona jest słup
kami (2) i zastrzałami (3), a całość wypełniona ma(l zastrzeżenie)
teriałem izolacyjnym (4).

E04C

W.70993

12.09.1983
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z dwóch okrągłych 'kolumn,
z dwóch rur (l i 2) zakoń
czonych z jednej strony stopkami (10), a z drugiej
strony osiowymi gwintowanymi otworami, połączo
nych dwustronnymi śrubami rozpierającymi (3) o gwiritach przeciwnych, przy czym jedne części (2) mają
wewnątrz zawieszone na lince (9) piony (5) umiejscowione na wysokości otworów (12), a drugie części
(l) mają na zewnątrz przesuwne, ustalane na otworach w kolumnach zatyczkami (8), tuleje (4) z prostopadłymi do kolumn wysięgnikami (7) z nacięcia ..
mi (11) na końcach, poprzez które przewieszona jest
linka (6) obciążona na swoich końcach pionami.
(l zastrzeżenie)
Urządzenie składa się

składających

każda

się

(Elżbieta Mły

Akademia Rolnicza, Kraków, Folska
narczyk).

E05B

Belka do konstrukcji budowlanych
Wzór rozwiązuje zagadnienie zwiększenia nośności
i wytrzymałości na naprężenia zginające i rozciąga
nie belki do konstrukcji budowlanych.
Belka składa się z podstawy (l) stanowiącej materiał kompozytowy laminat szklano-poliestrowy trwa. le zespolonej z elementem drewna (2) przy pomocy
kleju (3) na bazie żywic syntetycznych, przy czym
belka ma kształt łuku i jest elementem sprężonym
w wyniku przyklejenia podstawy belki (l) do elementu drewna (2) uprzednio wygiętego o strzałkę
przeciwnie do
wstępnego obciążenia skierowanego
(2 zastrzeżenia)
obciążenia użytkowego.

W.70940

31.08.1983

Leszek Norbert Garbolewski, Warszawa, Folska (Leszek Norbert Garbolewski).
Zapadkowy zamek do drzwi
z kluczem dwubrodowym
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie konstrukcji zamka do drzwi z kluczem dwubrodowym, który zawiera dodatkowe blokady uniemożliwiające jego
sforsowanie. Zgodnie z wzorem, w prostopadłościen
nej obudowie (l) jest usytowany otwór centrujący (11)
o średnicy ściśle dostosowanej do dobieranej średni
cy czopa (12), stanowiącego końcówkę klucza dwubrodowego (13), a w osi tego otworu (11), w dobieranej
od niego odległości, jest przymocowany kołek oporowy (18), współdżiałający z symetrycznymi nacię
ciami (19), znajdującymi się w spodniej części obu
bród (14, 15) klucza (13), przy czym na dóbieranej wysokości tych bród (14, 15) znajdują się symetryczne
nacięcia (20) współdziałające z płytką blokuj ącą, osadzoną swymi zaczepami na czterech wspornikach {3),
która jest nieprzesuwna i ma prostokątne okienko.
O zastrzeżenie)
7

10

- \ l

8

r -- - - ~~~~~~~~~~~~~

i:/' o
E04F

W.70977

09.09.1983
r----

Folitechnika Lubelska, Lublin, Folska (Teresa Taczanowska, Marek Maj, Andrzej Bochent-k).
Urządzenie do trasowania
ścianek działowych

i pionowania

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania urządzenia zapewniającego większą precyzję wykonania ścianek działowych.
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W. 70484

E05C

Michał Osten-Sacken,
ten-Sacken).

Gdańsk,

Bezpiecznik drzwi
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25.05.1983
P olska

( Michał

10

Os-

wejściowy ch

Wzór użytkowy rozwiązuj e zagadnien ie pewnego
zabezpieczania drzwi wejściowych po ich niewielkim
uchyleniu.
Bezpiecznik zawiera prowadnicę (l) zakończoną Z..§lwiasem (2) oraz kab łąk (3) stanowiący człon pomocniczy. Prowadnica ,(1) ma współosiowe wycięcie (4)
zakończone wydłużonym i poszerzonym otworem (5).
Zawias (2) składa się z mocującej płytki (10) i właś
ciwego zawiasowatego zagięcia.
Kabłąk (3) składa się z płaskiego łukowatego ramienia (15), zaopatrzonego w mocującą płytkę (16)
i drugostronnie doń zamocowanego prostopadle walcowego trzpienia (19). Długość tego trzpienia (19) jest
nieco mniejsza od szerokości otworu (5), a grubość
ramienia (15) jest cieńsza od s.:erokości wycięcia (4).
Zawias (2) jest przykręcony wkrętami, przeprowa(10) do futryny.
dzonymi przez otwory (11) płytki
Natomiast podobnie wkrętami mocowany jest kabłąk
(3) za pomocą płytki (16) - do drzwi.
(l zastrzeżenie)
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Oział F
MECHANIKA; OśWłETLENIE; OGRZEWANIE; UZBROJENIE; TECHNłKA MINERSKA

31.08.1983

W. 70947

FOl L

Zbigniew Hajdamowicz,
Hajdamowicz).

Łódź,

Folska

(Zbigniew

do przekładni łańcuchowej rozrządu
samochodu osobowego Fiat 126p

Naprężacz

lejka izolacyjna (2), a na niej śruba regulacyjna (3)
z otworem na całej' długości. Z jednej strony śruba
regulacyjna (3) opiera się o kołnierz tulejki izolacyjnej (2), a z drugiej strony na jej łbie nałoiona
jest nakładka izolacyjna (4), podkładka (5), końcówka
(6) doprowadzenia elektrycznego, podkładka sprężysta
(7) oraz nakrętka (8) mocująca cało ść na śrubie
(2 zastrzeżenia)
wewnętrznej (l).

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania napręża
cza zapewniającego stały naciąg łańcucha i cichą pracę przekładni.

Naprężacz składa się ze sworznia (l) przykręcone
łożyska głównego (8), ślizgacza (2)

go do kołnierza
i sprężyny (3).

(l

zastrzeżenie)

2

3

4
F 0 2M

W.70624

22.06.1983

Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników
"Cemi", Warszawa, Polska (Andrzej Petelicki).
Wyłącz n i k śrubowy, regulacyjno-stykowy
biegu jało wego silnika samochodowego

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie · opracowania wyłącznika śrubowego spełniającego zadanie wyłącznika sygnałowego układu elektronicznego zmniejszającego zużycie · paliwa.
Wyłącznik śrubowy zbudowany jest ze śruby wewnętrznej (1), na kołnierzu k t órej osadzona jest t u-

F 0 2M

W. 70917

Politechnika Łódzka, Łódź, Folska
Edmund Kujawski).

23.08.1983
(Marian Wy-

czółkowski,

Przyrząd diagnostyczny
przeznaczony do sprawdzania stanu
aparatury wtryskowej silnika wysokoprężnego

Wzór użytkowy rozwią zuje zagadnienie opracowania przyrządu umożliwiającego sprawdzanie aparatury wtryskowej bezpośrednio n a silniku.
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Przyrząd charakteryzuje się tym, że w jego korpusie (l) jest przelotowy kanał (2), przy czym na
wlocie kanału (2) jest umieszczony tłoczący zawór
(3), zaś wylot kanału (2) stanowią dwa odgałęzienia
(4) i (5), z których jedno odgałęzienie (4) wyposażo
ne w odcinający zawór (6), jest połączone z manometrem (7), zaś drugie odgałęzienie (5), także wypoz
połączone
sażone w odcinający zawór (8), jest
króćcem (9) do odprowadzania paliwa, którego wylot stanowi gwintowany ótwór. Kanał (2) ma jeszcze jedno odgałęzienie (10), umieszczone między tło
(6)
czącym zaworem (3), a odcinającymi zaworami
i (8), stanowiące wylot pompy tłokowej (11).

(l zastrzeżenie)

Nurnik o konstrukcji składanej,
do pras hydraulicznych

zwłaszcza

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
taKiej konstrukcji nurnika, która przedłuża jego ży
wotność umożliwiaJąc regenerację poszczególhych jego części.
Nurnik o konstrukcji składanej charakteryzuje siQ
tym, że dwa wałki o różnych średnicach, które stanowią jego konstrukcję połączone są ze sobą rozłącz
nie przy pomocy czopa (2) oraz dostosowanego do
niego kształtem gniazda, przy czym czop (::) oraz
z nim gniazdo mają stopniowaną
współpracujące
średnicę, gdzie stopień pierwszy i trzeci stanowi l-TOwadzenie gładkie, a stopień drugi - stanowi prowadzenie śrubowe poprzez nacięty gwint.
(l zastrzeżenie)

Fl6K

W.7094l

31.08.1983

Kombinat Typowych Elementów Hydrauliki Siłowej
"PZL-Hydral", Wrocław, Polska (Zdzisław Adamczyk,
Witold Imiołczyk, Roman Batog, Lesław Dąbek, Jerzy
Dzicmidowicz, Aleksander Hager, Marian Kuchta, Marian Kowalski, Jadwiga Mikuć, Antoni Sołoduszkie
wicz).
Korpus zaworu rozc!zielczego

w. 71807

Fl6D
Stanisław

Michno, Tychy, Polska

25.01.1984
(Stanisław

Mich-

no).
Szczęka

hamulcowa

Celem wzoru jest opracowanie konstrukcji szczę
ki o zwiększonej trwałości.
z opaski i
Szczęka hamulcowa, składająca się
trzonu szczęki według, wzoru charakteryzuje się tym,
że wzdłuż podłużnej osi symetrii opaski (l) znajdują
do
się okrągłe otwory, których stosunek średnicy
w
szerokości opaski (l) wynosi od l : 10 do l : 2, a
otworach tych znajdują się elementy łączące (3) o
takiej samej średnicy co otwory, które trwale mocu(l zastrzeżenie)
ją opaskę (l) z trzonem (2).

F16J
B30B

w. 71750

Celem wzoru jest w yeliminowanie potrzeby stosowania dodatkowych połączeń, zwiększenia szczelnoś
ci i zmniejszenia gabarytów układu.
Korpus zaworu rozdzielczego, będący częścią hydrauli.cznego rozdzielacza blokowego suwakowego,
według wzoru stanowi jednolita bryła (1), zawierają
ca obok otworu (A) z wytoczeniami pod suwak rozdzielczy, dwie pary gniazd (B i C), służące do osadzenia w nich odpowiednich elementów wyposażenia dodatkowego, np. zamków hydraulicznych, zaworów
przeciążeniowych, antykawitacyjnych. (l zastrzeżenie)

18.01.1984

Przerobu Złomu Metali, Herby,
Polska (Józef Grabara, Romuald Gr abałowski, Zdzisław
Sotomski, Henryk Korzekwa).

F22B

W.69900

08.02.1983

Przedsiębiorstwo

Centralne Biuro Konstrukcji Kotłów, Tarnowskie
Góry, Polska (Norbert Knefel, Zygmunt Gorol).
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F27D

nośna kotła

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie wybaczania
słupów konstrukcji nośnej kotła dwuciągowego, w
obrębie międ?;yciągu. Konstrukkcja ma' słupy (l) odsunięte od budowy kotła i (tworzące wraz z dolnym ryglem (2) i górnym ryglem (3) układ r a m owy wsparty na skróconych słupach (5) dotychczasowej konstrukcji.
Dolny rygiel (2) utworzony jest z belki początkują
cej międzyciąg, a górny rygiel (3) stanowi główną
(l zastrzeżenie)
be lkę stropu kotła .
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w. 71570

F24C

Stefan Sejfryd,
fryd).
Nakładka

Częs tochowa,

PATENTOWEG O
W.71010

15.09.1983

Radomskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych, Radom, P olska (Andrzej Kozłows ki, Alfred Jonczyk, Jadwiga Lipka, Franciszek Szawica, Anna Zwolińska
·Mytko).
Trzon wozu pieca tunelowego
Celem wzoru użytkowego jest zwiększenie trwałoś
ci trzonu wozu pieca tunelowego. Trzon charakteryzuje się tym, że wewnętrzna jego część składa się z
pierwszej, dolnej warstwy izolacyjnej o obrysie prostokątnym, wykonanej z prostek izolacyjnych (1), uło
żonych przemiennie w układzie czterech podwarstw,
drugiej, środkowej warstwy monolitycznej o obrysie
prostokątnym, wykonanej z ogniotrwałego wylewanego betonu (2) oraz trzeciej warstwy roboczej w postaci płyt ogniotrwałych (3) wiązanych chemicznie, o
obrysie prostokątnym, ułożonych w jednej warstwie.
Zewnętrzna część pierwszej dolnej warstwy wewnętrznej trzonu otoczona jest w dolnej części pierwszym wieńcem okalającym, monolitycznym, wykonanym z ogniotrwałej masy niewypalanej (4), mającym
wyprofilowane pod kątem 45° zewnętrzne naroża górne (5) boków zewnętrznych oraz mającym w części
górnej powierzchni wpusty (6), podzielonym szczelinami dylatacyjnymi na dwóch bokach wzdłUżnych
i szczelinami dylatacyjnymi na dwóch bokach poprzecznych oraz drugim wieńcem okalającym górnym,
wykonanym z ksz tałtek ogniotrwałych (7) mających
w części górnej powierzchni wpusty (8), a w dolnej
części powierzchni wypusty (1 2), wchodzące we wpusty (6) wieńca dolnego, okalajileego warstwę pierwszą,
dolną, wewnętrzną trzonu.

21.12.1983

Polska (Stefan Sej -

fig. l
na ruszt kuchni gazowych

Wzór rozwiązuje zaga dnienie op racow ania nakładki
na ruszt kuchni gazowych, przeznaczonej przede wszy-

fig. 3

małych naczyń kuchennych, zape wmaJącej
stabilność posadow ionych na niej naczyń k uchennych.
Nakładkę stanowi wytłoc zka w postaci krzyżaka ,
której środek tworzy miseczkę (1), natomiast końce
ramion (2) są pod wyższone i tworzą w sporniki (3).
(l zastrzeżenie)

stkim dla

Zewnętrzna c zę ść warstwy środko we j monolit yczn ej oraz t r zeciej roboczej trzonu otoczona jest wień 
eem o ka l ający m w ykonanym z kształtek og nio trwałych
(lO), .chemicznie wiązanych o obrysie prostokątnym,
tna jąc ym wyprofilo wane pod kątem 45° zewnętrzne
d olne naroża (ll) boków zewnętr-znyc h na dwóch bok ach wz dłużn yc h oraz na dolnej p owierzchni wew. nętrznej maj ąc y wypust (9) wchodzący we wpust (8)
wieńca ok alaj ąceg o war s twę środkową i pr ostek (13)
-·or az kształtek (13a), ogniotrwałych, chemicznie wiąza
, .nych~ usyt uowanych wzdłuż dwóch boków poprzecz(l zastrzeżenie)
·
.ł'lych trzonu.
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18.ol.1983

Fabryka Samochodów Osobowych POLMO, Warszawa, Polska (Jerzy Dębala, Tadeusz Giętka, Jan S<:kowski) .
Wymiennik

93

ciepła

Przedmiotem wzoru użytkowego jest wymiennik
ciepła zwłaszcza do chłodzenia oleju w odlewniczych
maszynach ciśnieniowych.
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie ułatwienia
czyszczenia wymiennika ciepła.
Wymiennik ciepła mający postać zbiornika z rurkami na czynnik chłodzący ma z Jednej strony denko
w postaci porkywy (l) mocowanej na ·obwodzie śru
bami (3) do zbiornika (2). Pomiędzy zbiornikiem (2)
i pokrywą (l) znajduje się uszczelka (4).
(l zastrzeżenie)

Dział G
FIZYKA

W.70961

GOl L

05.09.1983

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Warszawa,
Folska (Mieczysław Łękowski, Romuald Milewski, Waldemar Michalik).
Urządzenie

do pomiaru

siły

Wzór · użytkowy rozwiązuje zagadnienie umożliwie·
nia rejestrowania mierzonych wartości chwilowych
siły występującej w linie spadochronu.
Urządzenie składa się z sprężystego pierścienia (2),
zaopatrzonego w dwa ucha (3) i płytkę oporową (5),
stolika (4) i umocowlłnego do niego rejestratora (l)
(l zastrzeżenie)
·
przemieszczeń.
3

ręczna

do statycznego sondowania gruntów

Celem wzoru jest zapewnienie prowadzenia pomiaru oporu samego stożka zagłębionego w grunt. Sonda składa się z żerdzi (1), osłoniętej rurą (2) opartą
o obudowę czujnika (3) i poprzez tuleję regulacyjną
(4) o rękojeść (5), oraz stożka (6) wkręconego od dołu
w żerdź i czujnika (7) wmontowanego między żerdź
(2 zastrzeżenia)
a ręk9jeść.

G05D
B05B

W.70814

29.07.1983

Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawcze i Projektowe Miedzi "Cuprum", Wrocław, Polska (Władysław Magiera, Jan Pompowski, Andrzej Ło
sowski).

------

6

Sonda

Dozownik wody technologicznej w podsadzkowni
Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania dozownika, którego konstrukcja umożliwiałaby automatyczne
sterowanie pracą podsadzkowhi.
W dozowniku według wzoru z rurociągu doprowadzającego (t) woda dopływa do wnętrza (2) zespołu
dysz (5), którego korpus (3) wykonano z odcinka rury wielkośrednicoy.rej zaślepionej na końcu pokrywą
(4), z którego płynie do poszczególnych dysz (5), a następnie do ich części wylotowych (6) całkowicie lub
częściowo zajętych przez iglice (7).

GOIN
E02D

W.70951

Wojskowy In,:;tytut Techniki
Polska (Ryszard Biajgo).

cław,

02.09.1983
Inżynieryjnej,

Wro-
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Iglfca (7) jest utrzymywana w położeniu centralnym przez prowadnicę (8) wyposażonł\· w · specjalnie
profilowany wspornik (9) stanowiący zarazem kierownicę strumienia wody. Wylot dyszy (5) stanowi odpowiednio wyprofilowana obudowa (10) umocowana za
pomocą połączenia gwintowego od korpusu (11) dyszy
(5). Trzonki (12) iglic (7) są umocowane do wspólnego łącznika (13), który jest utwierdzony na popychaczach (14), przechodzących przez ścianę korpusu (3),
a te z kolei do ślimakowych przekładni (15).
wałkiem (16) i mają
połączone
są
Przekładnie
wspólny ster ujący napęd (17) ręczny i elektryczny.
Odwzorowanie położenia iglic (7) odbywa się na drodze elektrycznej za pomocą potencjometru suwakowego (18) wypo s ażonego w wyłączniki krańcowe.
G05D
E02F

P. 709!)0

Regulator

G12B

02.09.1983

GOl N
GOlR

Instytut Budownictwa, Mechaniza cji i Elektryfikacj i Rolnictwa; Warszawa, Polska (Roman Malec, Grzegorz uszyński, Tomasz Jóźwikowski, Dariusz Nurek).

pochylenia organu roboczego maszyny

Wzór użytkowy dotyczy konstrukcji regulatora ką
ta pochylenia organu roboczego maszyny, którego zadanil:!ill jest automatyczne utrzymywanie zadanego ką
ta nachylenia do poziomu organu roboczego masz} ny, zwłaszcza melioracyjnej.
Regulator zaopatrzony jest w poziomnicę płyno wą
(1), sztywno związaną ze. zworą (2) elektromagnesów
(8), która jest dociskana do zderzaków (6), przytwier(l zastrzeżenie)
dzonych do ramki (7).

(l zastrzeżenie)

E02B

kąta

W.70943

30.08.1983

Komputerowych Systemów Automatyki
Instytut
Pomiarów, Wrocław, Polska (Józef Puławski). '
Ramka,

dla mierników pomiarowych
aparatury fizyko-chemicznej

zwłaszcza

zwartej

Celem wzoru jest opracowanie jednolitej
konstrukcji ramki.

Ramka według wzoru ma w narożnikach zewnętrz
nych krawędzi ukształtowane profile w postaci ·litery
,J.l', zaś od wewnętrznej krawędzi tych profili je~t
uksz.tałtowane gniazdo (3) do trwałego zamocowania
ramki, na której są wykonane krawędzie (4) tworzą
(l zastrzeżenie)
ce maskownice ramki.

DŻiał H
ELEKTROTECHNIKA
HOl B

W.70918

Izolator

23.08.1983

Mysłowickle Zakłady Sprzętu Elektrotechnicznego
"Polam-Elpor", Mysłowice, Polska (Kazimierz Sieklucki; Jerzy Chromy, Franciszek Feldek).

odciągowy

Wzór rozwiązuje zagadnienie opracowania takiej
konstrukcji izolatora, która · pozwalałaby na stosowanie technologii toczenia z odpowietrzonej plastycznej
masy ceramicznej.
Izolator odciągowy według wzoru użytkowego ma
jedno cięgno w kształcie obejmy (2) zamocowane na
zewnętrznej części korpusu (1), a drugie cięgno w postaci dwóch płaskowników (5) zamocowane w otworze korpusu (l) za pomocą sworznia (6).
Korpus (l) w kształcie rolki, ma kołnierze (4) ogra(2). Płaskowniki
niczające przesuwanie się · obejmy
są połączone ze sobą za pomocą sworznia (7) z osadzońą · na nim rurką dystansową (8). (2 ząstrzeżenia)

W.70525

HOIC

07.06.1983

Pold.technika BiaŁostOO!m, Bioał)'Sitak, Polska (Kazimierz Cywli(lsl~, Piotr .B aamuta).
Przystawka do

chłodzenia

rezysto-rów

Przystaw;ka służY' do chłodzenia rezystorów,
·s:zczegól!n.oś·ai suwa1~owych; :mzpowsze<:hnipnych w
boratardach i .poow,a la
dowe.

(pOd:wyżsZy6 den

par<i;metry

w
Ja-

prą

BIULETYN
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· P.rzyrS>ta!wlka zbudowana jest rz ,podstawy (5) z osadzonymi rn:a ndej w.entyl!atorrkaand (3). PJ:'JZystaWika ma
ty!lną ściankę (l) aiJUrroQIWą orarz wy:posaiJO.na jest w
!kderownioe powieflr.za (2). ·Połączenia przystawki z
rezystorem ,dQikonu j'e rS>ię śrubami w :lrołiilie:rzach tych
(l zastrzeżenie)

urządzeń.
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Konstrukcja
do

wsporczo-zasilająca
Wysokoprężnej

jarznika,
lampy sodowej

zwłaszcza

Wzór 'DOzwiązuje zagadinieniLe ,QPmoowania konstrukcji nie wprowadzającej napręileń mechanicznych, Uljarzrllilka
trwałe centryczrne ;poł•ożenie
pewtniającrej
wzgJ.ędem od.lbły&n:ilka łampy i jedll'locześlnie dającej sdę
latwiO ipl"zys•bosować do jalmll~ków o innych kombilllacrj.a~h p:mepu:stów.

14.10.1983

im. R .
Zaikłady Wy,t wórcze Lam,p Elektrycznych
LuJksernbUlig, Zakład DOOwiadozailny Sp;r.zętu Oś·Wiie
tLeilliowego :i Ur~dzeń TechnoJ.ogic,zmych, WaTszawa,
PoLs.ka (Janusz Bona:roWSiki, J·errz:y ~wczyk).
Konstrukcja
do
W,zór
cji nd!e

wspGrcz o -zasilająca
wysokoprężnej

ja.rznika,
lampy sodow ej

zwłas zcza

ro7JW:iąZJUje zagadnienie rqpracowania lroooflrulk:w;prowadzającej napręileń mecharuicznych, 2.3.-

'c entrycz,ne rpoł<Oilenie janz.niika
oprawy ·l ampy :i dającej sdę
łatwo :przystosować dn jar:zmi•k ów o .różnych roti.zajach li lklambinacjach pr~'tów.
KJonsrt rukcja wsporc.ro-zas:i'J~jąoa j.arrrzndika o dwóch
prrepustach elekbrY'Ct?JnYCh w '!XJStaci rurek, charakteryzuje się ,t ym, że lk~dy z pr~ząpustów (ł) i (5)
jes-t :połąciZIOI!ly z odrpowdooającym mu wsporoirkiero (6)
lub (13) jarr:z.n.ika :za iP<)'rilJOCą doprowadnó.ik.a ldnkrowego
(7) lub (10) i· jednOC/ześnie :ka!ildy z .t ych pr~pustów (ł)
i (5) jest ,połączony .z odpow.i.ardającym mu wspornliki,em jauwUika za pamolcą d!ruit01wej P'Oid!Pó·I4ki c·entrują
cej (8) .Luib (li) zalkońoc.z{)l!1ej haczyk:iem (9) lub (12)
wprowadzonym do wnętrza odpowiedniego przepustu
(l .zas·tl'IZeż.enie)
·r uiikowego.
pewlllia.jącej
w.~g,lędem

'trwałe,

odbły.śn.ilka

wsporoZJo~alająca jammirk a o jednym
,przepuście [prętowym i jednym ~
cie IDul1k·o wym, ch:arak:teryzu'je się ,t ym, · że lkażdy z
tych rprnepus:tów jest połączony z ocl;po.WiiedndJin wsporntilk:iem (6) lub (13) jarzmtka rza pomocą dcoprowadnika
l±n:kiowego (7) 1ub (lO). Jednocześm.de prrze:pust pręto
wy (3) jest [p()łącoony ~e wspornilkiem (6) za pomocą
drutowej IPOdiPórki centrującej (8) ,zakoń'C.Z>Onej oczkiem (9) naŁo:i:J0111e'j na przepust prętrowy (3), a przepust ruDirowy (5) 'j es·t m.asadzony lila haczyk (12) • stanowiący JZa:'lrończenie drutowej rpCJodpórdd. centrującej
(11) ~g.rzanej do ws:Pornika {13) ja;rzmdlka.
(l zastrzeżenie)

Klonstrulkcja

elektrycznym

HOlR

W. 70956

02.09.1983

URANIA,
Zakłady WytwÓI'Ic:re Grupa Technic1Z111a Nauoczydels'ka ~óldzń.eilrnli:a .P,rarcy, Warrszawa, Po1Sika
(Wojciech iPrUIStoła).

La boratoryjn y wtyk bananowy
Wzór użytikowy 1:ro.z.wiązuje ;zagooni•e nie orpracowa'n.iJa laboratoryjneg•o wtyku ibanaoowego, ,kJtó;ry mliałiby
zabezpieczenie przeciwzwarciowe. Zgodnie z wzorem
ap.rawka lizolacyjrn a (2) z ,za[)rr asomanym rozciętym
lrolkiiem wtyUrowym (l) ma ~nliaroo gwm'bowane, w
które jest ~ęcona .górna qprarwka dzolacyjna (7) z
gniazdem wtyk,owym (6), a wewmątrz tych oprawek
(2, 7) jest IUJmieszc·z ona ·wkładka 'topdikowa (3), łącząca
.za pośredndctwem s.orężynlk:i (5) metalową JrońcóWikę
' mołka (l) oraz .g n.iazda wtylk>owego (6), współd:zda~ją
cego z tradlycy<jnYtm wtykiem banam.owym.
(l zastl'IZeżenie)

HOIJ

W.71166

14.10.1983

Zalkłady Wytwórcze Lamrp Elektrycznych i:m. R.
Luksembung, Z:alkł<łld Doświadc:zaany Sprzętu Ośwde
tlemowego i Urządreń Techno1og:ioc=ych , Wa rszawa,
F olska (J3JOOJSZ BonruQWSkli, Jerzy Szewczyk).

BIULETYN
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20.05. 1983

Fabrylka A<paratów Eiektrycznych "APENA", BielPolsk.a (Jel1Zy ChałUIPISikli, Edmund Czwojdr1a!k:, JanUISZ Gątkiiewlic:z, Bo~dan Horeczy, Mall1ialn
M<nszałelk
Standsław Paslko, Andr!Zej
P~eńkowslci,
Mieczysła;, Staln<k:iewlicz, Leonard Szubert, Andrzej
sko-Biała,

~relewlim).

PATENTOWEGO
H02B
H05K

Instytut
Wrocław,

W. 70803

25.07.1983

Automatyki Systemów Energetycznych,
Polska (Ryszard Pędziński) .
Obudowa bloków funkcjonalnych

Wzór użytkowy rozwiązuje zadanie techniczne skonstruowania obudowy bloków funkcjonalnych, łatwej w

Rozdzielnica energoelektryczna

montażu.

W(.{.ór użytlwwy ·I1ozwiaz;uje zagadnienrl.e zabelj~ec:ze
nha przed IPO:rażenli.em /Pf'ZY wykonyiWaW:U prac na odbiorach łub w noodzielnli.cy wypoollJŻionej ·W polach odpływowY'ch w pdklrylwowe rozłączndlki Jb6Zil>iec:zmikowe.
W '!"07Jdzielnicy IW1edłu<g :w:ZJoru za:s•tosowano jako dodatkowe urządzenie - uziemniacz (4), stosowany zamiast .ro.z.łączmillka (3) 1w polu odpływowym w tY'illl
pr(.{.wadllw gdy rna •u:rządzendu tZ.aSillla.n.Y'IIll z tego pola
są !PfiOWadzcxne prace li iSI1lnieje ikondecz:ność uziemienda pola.
.
Uziemiacz stanowi 'P'Qkrywa .o •gabarytach, Sipos.obie
mocowania d ~ą.m:knięcQa lidentyCJZll1ym jak, ,pdkrywy
zas'tosowany•ch w rrodzielinicy rr<JZłąc:zmlików (3). Uziem.iaca: od wewnąt:r(.{. ma ?:W!ie:r.a<C(.{. t:rzyfa:wwy (10), któJ:Y po zamknięciu zwiera stylki zadsików oopływowy>eh
podstawy -wzłąc:zmńlka. Zwiooac-z jest /I)Ołączony wypmwadronym na ze~ przewodem uziell1dającY'IIll,
mocowan)'lm do zewnętr.zmego ·zacis·ku uziiOOXlowego <!>·
(2

Ftą.

Obudowa składa się z lewej połówki (l) i prawej po(2), które wzdłuż linii podziału mają kołki (6)
i otwory (7) stanowiące elementy łączące obie połówki
(1, 2).
Każda połówka (1, 2) ma tylną półściankę (3, 4) z
fragmentem otworu (5) przeznaczonego do złącza wielowtykowego. Krawędzie czołowe obudowy mają zespół wgłębień (9) wykonanych w ramce (8) współpra
cujących z wypustami (10) przykrywki (11) zakładan'j
na ramkę (8). Wewnątrz obudowy ulokowane są tró'jkąine 1klocki (14) stanowiące prowadnice dla pionowych
płyt (15) z elementami elektrycznymi oraz obejmy (14)
o kształcie przekroju zbliżonym do litery U, stanowią
ce prowadnice dla poziomych płyt (16), będących również nośnikiem elementów elektrycznych.
łówki

(l zastrzeżenie)

:z.astrzeżeillla)

2

Fql

W.70452

H02B

20.05.1983

Fabryka Aparatów Elektrycznych "APENA". Bielsko - Biała Polska (Jerzy Chałupski, Edmund Czwojdrak,
Janusz Gątkiewicz, Bogdan Horeczy, Marian Marszałek, Stanisław Pasko, Andrzej Pieńkowski, Mieczysław
Stankiewicz, Leonard Szubert, Andrzej Trelewicz),
Rozdzielnica energoelektryczna
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
rozdzielnicy o zwartej budowie.
Rozdzielnica według wzoru użytkowego ma pola odpływowe (3, 5) usytuowane w dwóch
rzędach,
przy
czym zasilanie każdego :rzędu pól odpływowych odbywa się z odpowiedniego systemu szyn zbiorczych poziomych (7, 11), z których niższy (11) ze względów bezpieczeństwa znajduje się w osłonie (10). (2 zastrzeżenia)

.l_____

11

Jt// /

L/ /~::=::!.J

Jl.l/

H02B
H05K

Instytut
Wrocław,

W.70804

25.07.1983

Automatyki Systemów Energetycznych,
Polska (Ryszard Pędziński).
Obudowa

modułu

informacyjnego

Wzór użytkowy rozwiązuje zadanie techniczne skonstruowania obudowy łatwej w montażu, chroniącej elementy elektroniczne oraz świetlne.
Obudowa składa się z dwóch połówek (1, 2) łączo
nych wzdłuż krawędzi za pomocą kołków (6) i dostosowanych do nich otworów (7). Podobnie mocowana
jest przeźroczysta pnykrywka (11), za którą znajduje

BIULETYN

URZĘDU

się kratownica (12) o liczbie pól najkorzystniej 4, ~ i.ub
16. Za kratownicą (12) ulokowana jest płytka (15) z
otworami (16), w których umieszczone są elektryczne
lampy (17). Umocowanie płyty (15) i innych płytek z
elementami elektrycznymi zapewniają trójkątne klocki
(13) ulokowane w narożach, zaś płytek P<>ziomych obejmy (14) umieszczone są na dolnej i górnej ścian
ce, mające kształt zbliżony do litery U. (l zastrzeżenie)

H02B

w. 71353

16.11.1983

97

PA TENTOWEGO
Końcówka montażowa

Wzór rozwiązuje zagad nienU~ opra cowania koń
cówki montażowej przeznaczonej do mocowanu na
końcu przewodu elektrycznego, giętkiego, wieiożyło
wego (linka) izolowanego, nie wymagającego ściąga
nia izolacji.
Końcówka montażowa ma ostrze tnąco-przebijają
ce (2) służące do przebicia izolacji przewodu wsunię
cia się tego ostrza między nitki przewodu celem utworzenia styku elektrycznego.
Końcówka umocowana jest do przewodu przez za(l zastrzeżenie)
ciśnięcie bocznych elementów (5).

Biuro Studiów i Projektów Energetycznych "Energoprojekt", Poznań, Folska (Wiesław Włodarczyk, Zbyszka Chmielewski, Marian Marszałek, Zygmunt Olejniczak, Mieczysław Rzaniak).
Celka rozdzielcza wysokiego

5

2

napięcia zasilająca

Wzór rozwiązuje zagadnienie zmniejszenia wymiarów celki rozdzielczej wysokiego napięcia . Celka o konstrukcji ramowej przestrzennej w kształcie prostopadłościanu, ma na poprzeczkach stalowych (7) zamocowany odłącznik trójfazowy (8) z nożami uziemiającymi.
Tory prądowe celki przedzielone są ściankami izolacyjnymi zawieszonymi pionowo na ramie odłącznika
(8). Między górną częścią celki, a dolną jej częścią znajduje się przerwa odłączniko wa (20), w którą wsunięta
(l zastrzeżenie)
jest poziomo płyta izolacyjna (21).

{

W.70727

H04N

Elektromczne
Zakłady
Folska (Tadeusz Iwanow).

Gdańskie

Gdańsk,

Obudowa

przenośnego

12.07.1983

"UNIMOR",

odbiornika telewizyjnego 12"

Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie opracowania
nowej konstrukcji, prostej w montażu, ułatwiającej
przenoszenie nawet na większe odległości. Obudowa
charakteryzuje się tym, że stanowi w złożeniu regwarną bryłę o kształcie niesymetrycznego trapezoidu,
na podstawie prostokątnej .i o niepłaskich ściankach
oraz zaokrąglonych wszystkich krawędziach i naroH02G

w. 70858

10.08.1983

Folitechnika Śląs ka im. W. Pstrowskiego, Gliwice,
Folska (Józef Krawiec).
Zdzierak elektryczny
Wzór użytkowy rozwiązuje zagadnienie zdejmowania
izolacji z przewodów i oczyszczania elementów ·elektronicznych za pomocą zdzieraka elektrycznego.
Zdzierak elektryczny według wzoru użytkowego skła
da się z podstawy (6), w której w dolnej części jest
umieszczony zewół elektroniczny sterujący (1), a w
górnej części silnik (7) z hamulcem, sprzężony z gło
wicą z nożami (5) umocowanymi w tulei (3). Tuleja
(3) ma wyfrezowane cztery szczeliny (4) prowadzące
noże (5). Noże (5) mają ostrza w kształcie trójkąta
o kącie rozwarcia 110-160° korzystnie 110°.
(l zastrzeżenie)

H02G

w. 70939

31.08.1983

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku, Warszawa,
Folska (Krzysztof Techmański, Jacek Majewski).

żach.
rlr y ła składa się z prostokątnego i o zaokrąglonych
narożach korpusu (1), mającego od przodu osadzoną
w nim płytę czołową ekranową (2), pochyloną pod ką

tem około 10° w stosunku do pionu, zaopatrzoną w
dolnej jej części na całej szerokości w nakładkę (3).
perforowaną otworami różnych wielkości i kształ ·
tów dla wyprowadzeń mechanizmów strojenia, pochyloną pod kątem mniejszym od kąta pochylenia
płyty czołowej (2).
Korpus ma od tyłu osadzoną tylną ściankę (4), częś
ciową ażurowaną, o nachyleniu w stosunku do pionu
większym od nachylenia płyty czołowej (2), 7'łopa
trzoną w górnej jej części w symetryczny ukształ
towany w masie wgłębiony uchwyt dla przen:~szenia
odbiornika.
Na jednej z bocznych ścianek korpusu (1), maji4cych
powierzchnie cylindryczne o osi pionowej o bardzo
wielkich promieniach zatoczenia, jest w mniej jak połowie ich wysokości ukształtowany otwór podgłośni
(l zastrzeżenie)
kowy (5).

Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków
opublikowanych w BUP Nr 12-13/84
Nr

l

Int. c1.a

Strona

l

2

3

233629
234332
234333
234631
234716
234940
236146
236147
236330 T
236615
236632
236884
237278
238358
238664
238743
238804
239089
239091
239128
239145
239147
239148
239150
239151
239153
239154

COl G
B25H
F03C
BOlD
C07D
FOlK
AOl K
AOlK
A61K
GlOL
GOIM
C07D
F02N
F 03D
B66C
F24D
C07H
F26B
B66C
B65G
C07C
Fl6L
B23K
G01K
G01K
AOlK
BOlD
GUC
H02H
COlG
E04B
C0!7C
C07C
C07C
B 66B
G08B
B66F
B'66F
D06F
C U~ D

26
15
44
8
30
42
2
2
7
60
54
30
43
44
22
50
33
51
23
21
28
49
12
53
53
3
8
60
63
26
39
28
29
29
22
60
25
25
37
34
19
61
55
36
lO
45
26
62
35

zgłoszenia

23~155

239156
239160
239169
239171
239173
239174
239180
2391 81
239182
239183
239184
239185
239189
239191.
239196
239191
23919B
23919a
239200
239201
239202

'D~2D

HGtC
GOlN
C23F
B21C
F 15B
~~2,F

frÓlJ'
<:'22B

Nr

zgłoszenia

l
239203
239204
239207
239210
239214
239215
239218
239220
23922 1
239222
239223
239224
239225
239226
239230
239231
239232
239233
239234
239241
239246
239247
239248
239249
239250
239251
239253
239254
239256
239257
239258
239261
239262
239266
239268
239269
239282
239283
239284
239288
239289
239290
239291
239292
239295
239296
239297
239298
239299

Int. c1.a

Stroma

2

3

E04C
B23B
A22C
B66C
B26D
B26D
B65D
B23G
B65G
GOlN
AOlF
AOlF
BPlD
BOlD
B66C
GOl M
E04B
E04B
C02F
HZ7G
1323Q
F04B
A21B
B21C
A22C
H05K
HOlH

39

GO~D

BOlD
G05F
C08K
GOlF
C09K
H03F
C21D
G05F
E21C
F26B
E02B
F 15B
H03H
H03H
B23Q
B66C
H02M
G05F
H02H
H02P
H03K

11

5
23
15
15
20
12
21
55
l
2
8
8
23
54
39
39
26
16
13
45
4
11

5
69
61
52
8
58
34
53
34
67
35
59
41
51
38
46
67
68
14
24
65
59
63
65
68

BIULETYN

l

l

l

239303
239304
239305
239306
239308
239309
239311
239317
239318
239320
239322
239323
239324
239333
239334
239335
239336
239338
239339
239342
239345
239349
239352
239354
239355
239360
239364
239365
239370
239385
239388
239392
239404
239421
239423
239431
239460
239491
239503
239512
239513
239514
239518
239519
239529
239542
239543
239549
239555
239567
239577
239582
239583
239585
239586
239604
239609
239624
239628
239629
239643
239787
239896
239952

.

'

T

2
C22F
AOlD
B61F
A47L
HOl F
F23D
GOlF
GOlR
H03B
F25D
H02J
HOlJ
B23K
AOlB
H02K
GOlL
HOl H
B61L
B23P
EOl C
B21F
GOlR
G05F
A21C
F27B
F16D
A23N
B63B
H02J
G01N
H03K
GOlR
B05B
F04B
B61D
B65D
B65G
B29C
A61B
F16K
B66C
BOlD
B61L
F16D
B66C
F16C
B25B
F02P
F16N
F 02M
B61L
G01N
F16K
G01N
Fl6D
B60R
B65H
B24B
F16F
B62:ą

T
T

B29H
C04B
B22D
C'07C

l

URZĘDU
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l

3

l

36
l
18
6
61
50
53
57
66
50
64
62
12
l
64
53
61
18
13
38
11
57
59
5
51
47
5
19
64
55
68
57

240123
240209
240238
240352
240387
240447
240459
240497
240506
240540
240661
240689
240837
240847
240855
240871
240989
241126
241176
241177
241197
241249
241301
241313
241455
241602
241834
241838
241890
241897
241898
241969
242288
242382
242819
242949
243152
243160
243164
243172
243178
243187
243188
243189
243208
243214
243234
243236
243282
243320
243324
243369
243379
243482
243486
243498
243504
243549
243584
243686
243868
243876
243915
243920

9

45
17
20
21
16
6
48
24
9
18
'47
24
47
14
43
49
43
18
55
49
56
47
17
22
14
48
19
16
28
11
29

99

T
T
T

T

T

T

T

2

l

C02F
C07D
C07D
C02F
A47H
B63B
CllD
A61K
E04G
C07C
AOlN
A01N
COSG
F02N
C'07D
C07D
C07D
Cl3L
G06F
A01N
B01J
C02F
G01S
F 03D
AOlN
A01N
C25C
COlB
B05B

27
31
31
27
6
19
35
7
40
29
3
3
34
43
31
31
32
35
60
3
9
27
58
45
4
4
36
25
lO
26
38
22
54
56
9
66
61
64
10
30
58
30
34
30
62
28
28
59
37
35
52
6
10
9
40
12
40
40
34
37

com

~

T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T

3

EOl B
B66B
G01L
G01N
B02C
H03C
H0 1F
H02J
B21B
C07C
G05D
C07C
COSJ
C07C
H02G
C04B
C04B
G05F
D21B
C'21D
.GOl B
A47B
B21B
BOlD
E21B
B23C
E21B
E21B
COSL
D21F
B25B
D04H
E21D
C07D

14

36
41
32
l
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100
l

l

2

243952
244023
244081
244110
244112
244232
244233
244327
244356
244587
244778
244905
244985
244989
245164

l

Fl5B
E21D
D06B
B25C
C07D
C07D
C07D
F02B
F15B
H03F
H05B
F01P
E21C
A01K
E02D

T

T

T
T

l
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PATENTOWEGO

3
46
41
37
15
33
33
33
43
46
67
69
42
41
3
38

l

l

245213
245260
245261
245346
245357
245358
245368
245389
245406
245429
245618
245625
245729 T
246004

l

~

GOlR
H0 2M
G01C
B23P
B60G
H02H
C23F
G01R
F24J
F16K
H02P
H01R
A63H
F16H

l

3
56
65
52
13
17
63
36
57
50
49
66
62
7
48

l

zgłoszonych

Nr

zgłoszenia

l

l

l

69718
69720
69743
69900
70008
70052
70053
70065
70080
70179
70209
70325
70401
70450
70452
70484
70525
70536
70542
70624
70637
70640
70648
70651
70674
70682
70727
70743
70803
70804
70814
70858
70866
70890
70894
70895
70898
70899
70901
70917
70918
70919
70920
70921
70922
70923
70924
7092f
70927

Wykaz numerowy
wzorów użytkowych opublikowanych w BUP Nr 12-13/84
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StrOIIla

2

3

E04B
A47G
F28D
F22B
A47H
B65D
b65G
B63B
;."63F
A46B
I65D
A47C
E04B
H02B
H02B
E05C
HOl C
B02C
A47B
F02M
A42B
AOlK
A47F
B25H
B65G
A63H
H04N
B08B
H02B
H02B
G05D
H02G
B23D
B65G
B21 J
B66F
DOl H
B25J
B21D
F' 02M
HOlB
A61H
B21F
B23G
B29C
B66F
A63E
B08B
B26D

88
72
93
91
73
84
86
84
75
71
85
72
88
96
96
90
94
77
71
90
71
70
72
80
86
75
97
77
96
96
93
97
80
86
79
86
88
81
77
90
94
75
78
80
81
87
75
77
81

NT

zgłoszenia

l

l

l

70928
70929
70930
70931
70932
70933
70937
70939
70940
70941
70942
70943
70944
70945
70946
70947
70948
70951
70954
70956
70958
7095\ł

70960
70961
70963
70971
70975
70977
70987
70988
70990
70993
70996
70998
70999
71000
71002
71003
71006
71010
71011
71012
71014
71156
71165
71166
71353
71570
71606

l

l

Int. CI. a

Str<ma

2

3

B21B
A01K
A61F
B65D
A61F
A47B
B65D
H02G
E05B
F16K
C13H
G 12B
B65D
A61F
B21D
FOl L
A61F
G01N
B23B
H01R
AOlC
AOlD
G05D
G01L
A63H
A01B
B62H
E04F
A47G
B21D
B43L
E04C
A OlG
A47G
Bfi lB
B01F
B63B
D07B
B02C
F27D
A47J
B60C
B60Q
B23C
HOlJ
H01J
H02B
F24C
B60R

77
71
74
85
74
72
85
97
89
91
87
94
85
74
78
90
74
93
79
95
70
76
94
93
75
70
83
89
73

78
71
89
70
73
83
76
84
88
76
92
73
82
82
79
95
95
97
92
83

l

BIULETYN

102

l
71607
71642
71750

l

2
B60R
B62J
Fl6J

l

URZĘDU

l

3
83
83
91

PATENTOWEGO

l

71751
71752
71807

l

2
B23B
B30B
Fl6D

l

3
79
82
91

l

SPIS TRESCI

I. Wynalazki
Str.
Dział

Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

Dział

A
B
C
D
E
F
G
H

- Podstawowe potrzeby ludzkie .
- Różne procesy przemysłowe; Transport
- Chemia i metalurgia
- Włókiennictwo i papiernictwo .
- Budownictwo; Górm.ictwo
- Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
- Fizyka
- Elektrotechnika .
Wykaz numerowy zgłoszonych wynalazków

II. Wzory
Dział

Dział
Dział
Dział
Dział
Dział
Dział

Dział

A
B
C
D
E
F
G
H

1
8
25

36
38
42

52
61

98

użytkowe

- Podstawowe potrzeby ludzkie •
- Różne procesy przemysłowe; Transport
-Chemia i metalurgia
- Włókiennictwo i papiernBclwa •
- Budownictwo; Górm.ictwo
- Mechanika; Oświetlenie; Ogrzewanie; Uzbrojenie; Technika minerska
- Fizyka
- Elektrotechnika •
Wykaz numerowy zgłoszonych wzorów użytlw.wych

70
76

87
88
88
90
93

94
101

lHDEltS 35326

